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– a továbbiakban, mint Adatkezelő/TalentX –

A tájékoztató célja
Tájékoztassa az általa üzemeltetett és kezelt honlap látogatóit (a továbbiakban:
érintettek/látogatók) az általa alkalmazott böngészőazonosítókhoz (a továbbiakban:
cookie/süti) kapcsolódó adatkezelési szabályokról és rendelkezésekről.
A TalentX az általa üzemeltetett honlapon sütiket használ a honlapon megfelelő működése
érdekében.

Mi az a cookie, illetve süti?
A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy
alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngésződben vagy a
készülékeden. A cookiek lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő
látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a
felhasználói élményt az oldal böngészése közben.
A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül
vannak olyan sütik, amelyeket az adott honlap üzemeltetője közvetlenül helyez el, míg
másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül.

Sütik irányítása

A böngészők többsége lehetővé teszi az felhasználók részére, hogy a honlapokon alkalmazott
sütiket kontrollálják, korlátozzák. Így amennyiben nem kívánod, hogy a TalentX sütiket
alkalmazzon a honlapján történő látogatásod alkalmával a böngésződben lehetőséged van
arra, hogy a sütik alkalmazását leállítsd.
Felhívjuk a ﬁgyelmedet arra, hogy amennyiben leállítod a sütik alkalmazhatóságát a honlapunk
megfelelő működése nem biztosítható, így a megfelelő felhasználói élmény sem.

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja
A sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a süti azonosítóhoz kapcsolódó adatok
kezelésére vonatkozó, a hazai, illetve közösségi jogszabályoknak megfelelően az általad adott
önkéntes hozzájárulás. Tájékoztatunk, hogy a sütikkel kapcsolatos adatkezeléshez való
hozzájárulás megadása az Adatkezelési Tájékoztató, valamint a jelen Sütik kezelése
elfogadásával és a honlapokon erre vonatkozó gomb megnyomásával tekintendő
magadottnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fontos információk
Tájékoztatunk, hogy a TalentX Adatkezelési tájékoztatójában olvasható valamennyi jogod és
jogorvoslati lehetőség biztosított és irányadó jelen süti tájékoztatóra is.

A TalentX által használt sütik, a sütikkel kapcsolatos adatkezelés jellege, célja,
időtartama
Szigorúan kötelező sütik
Ezek a sütik biztosítják a honlap megfelelő működését, megkönnyítik azok használatát,
nélkülük a honlap kényelmes használata nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható. Ezek
a sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a honlapok használatáról.
Vannak köztük olyanok, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt
(munkamenet sütik), míg másokat a látogató készüléke, illetve a böngészője mindaddig ment,
amíg azok mentési időtartama le nem jár, vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik). A
sütik a felhasználó eszközein a honlapok böngészése során automatikusan elhelyezésre
kerülnek. Azokat a böngésző beállításoknál utólag és önállóan lehetséges törölni.
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Ez egy általános célú azonosító, amelyet a látogatói munkamenet-változók fenntartására
használnak pl. bejelentkezett állapot fenntartása a látogató számára.

Működést segítő sütik
Ezek a sütik olyan speciális funkciókat és személyre szabást tesznek lehetővé, mint a videók
és az élő chat. A sütiket mi helyezzük el az oldalainkra. Amennyiben nem engedélyezed
ezeknek a sütiknek a használatát, előfordulhat, hogy az említett funkciók nem megfelelően
működnek.
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Ez egy működést segítő azonosító, amely a megjelenített szöveges tartalmak nyelvezetét hivatott
megjegyezni.

Adatbiztonság
Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum a TalentX informatikai rendszere. A TalentX
az adatokat a székhelyén, valamint saját informatikai szerverén tárolja. A TalentX kötelezi
magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően
gondoskodjon az adatok biztonságáról.
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső
szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatok illetéktelen személyek birtokába

ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből,
vagy módosítani.
A TalentX az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az
adatfeldolgozókkal szemben is.
A TalentX az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben
szükséges, a felmerülő incidensekről mindenképpen tájékoztat, valamint szükség esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) is értesíti.
A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen
megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához
szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak,
azokat ismerik.
A TalentX különös ﬁgyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden
megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a
személyes adatok kezelését.
A TalentX kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb
berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodjon az adatok biztonságáról, különös
tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok
jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre.

Záró rendelkezések
Amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatunk az
adatkezelés céljáról.
Abban az esetben, amennyiben az új adatkezelési tevékenység jogalapja a hozzájurásodon
alapulna, az adatkezelési tevékenység a tájékoztatásod és hozzájárulásod nélkül nem
kezdhető meg.
A TalentX fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai
Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a tájékoztató megfelelő
módosítására.

🙌 Köszönjük, a ﬁgyelmet ❤

