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Köszönjük érdeklődését az NN Biztosító Zrt. által kínált karrierlehetőségek iránt.
Jelen tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan regisztrálhat a https://karrier.nn.hu honlapon (a továbbiakban Karrier
Portál) a meghirdetett, illetve meghirdetendő állásajánlatokra való jelentkezés, valamint az adatbázisba való általános
jelentkezés érdekében.
A regisztráció során és a jelentkezéshez feltöltött személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi tudnivalókat
külön Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a
jelen Regisztrációs feltételekben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat!
A Karrier Portál üzemeltetője a Nexum Magyarország Kft. (Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári körút 15., Cégjegyzékszám:
06-09-004861, a továbbiakban Üzemeltető, vagy Adatfeldolgozó). A Karrier Portálba feltöltött adatok kezelését, az
álláslehetőségek és egyéb tevékenységi lehetőségek feltöltését és a jelentkezések elbírálását az NN Biztosító Zrt. (székhely:
1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574, a továbbiakban NN vagy Adatkezelő) végzi.
Az álláshirdetésekre és egyéb tevékenységi lehetőségekre történő jelentkezés regisztrációhoz kötött.
I. Regisztráció a Karrier Portálba
A Karrier Portálba történő regisztráció önkéntes, mely regisztráció bármikor törölhető.
A Karrier Portálba kizárólag azon 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok regisztrálhatnak, akik rendelkeznek
állandó, bejelentett magyarországi lakcímmel, és akik megadják a regisztrációhoz szükséges adatokat és elfogadják a jelen
regisztrációs szabályzatot (a továbbiakban Regisztrált felhasználó).
Az álláshirdetések és egyéb tevékenységi lehetőségek jelentkezésére a Karrier Portálba történő regisztrációval, illetve a
regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával történő belépést követően van
lehetőség.
A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, e-mail cím, jelszó.
A Karrier Portálba csak a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval, a biztonságos http protokollnak
megfelelve (https://karrier.nn.hu) lehet belépni az adatok védelme és a Regisztrált felhasználó biztonsága érdekében.
Kérjük, fokozott elővigyázatossággal járjon el annak érdekében, hogy jelszavához harmadik fél illetéktelenül ne juthasson
hozzá, tekintettel arra, hogy ennek kockázatát Ön viseli. Amennyiben azonosítója illetéktelen kezekbe kerül, kérjük, hogy
haladéktalanul értesítse a Karrier Portál Üzemeltetőjét.
Lehetősége van Facebook, illetve LinkedIn azonosítóval is regisztrálni a Karrier Portálba.
Ez esetben a Regisztrált felhasználó saját Facebook és LinkedIn profiljában felvétele kerül a NN Karrier Portál alkalmazás,
amely az adott közösségi oldal saját szabályzata szerint távolítható el. Az NN Karrier Portál alkalmazás nem tesz közzé
semmilyen bejegyzést a Facebook-on, vagy a LinkedIn-en.
A Karrier Portál Üzemeltetője a regisztráció megerősítésére vonatkozó e-mailt küld a Regisztrált felhasználó által a
regisztráció során megadott e-mail címre. Amennyiben a regisztráció megerősítése 15 napon belül nem következik be, a
regisztrációt követő 16. napon az Üzemeltető törli az Ön regisztrációját. Amennyiben 6 hónapig nem lép be, az Üzemeltető
emlékeztető e-mailt küld. Az utolsó belépést követő 1 év elteltével az Üzemeltető törli a regisztrációt.
Ön a Karrier Portál regisztrációját bármikor megszüntetheti, törölheti a II. pontban meghatározott következmények mellett.
Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát.
II. Karrier Portál használata
A regisztrációt követően a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó felhasználásával, illetve Facebook, vagy LinkedIn
azonosítóval történő regisztráció esetében a Facebook és LinkedIn alkalmazásokkal van lehetőség a Karrier Portálba
történő belépésre.
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A Regisztrált felhasználó a személyes oldalon jogosult:

•

az adatbázisba történő felvételhez szükséges adatait feltölteni (általános jelentkezés),

•

adatainak aktualizálásra,

•

jelszava módosítására,

•

pályázatai megtekintésére,

•

annak megadására, hogy milyen jellegű állásajánlatok, egyéb tevékenységi lehetőségek megjelenéséről szeretne
automatikus tájékoztatást kapni e-mail címére,

•

személyes adatainak törlésére,

•

a meghirdetett álláslehetőségekre (konkrét állásajánlat), továbbá egyéb tevékenységi lehetőségekre (pl.
biztosítási tanácsadó) jelentkezni

•

pályázatának visszavonására, amíg a pályázata folyamatban van (tehát nem elutasított vagy felvett a pályázóról
van szó)

•

meghívás esetén interjú időpont elfogadására

•

személyes adatai törlésére

Az Üzemeltetető az alábbi tevékenységekről visszaigazoló/megerősítő e-mailt küld a Regisztráció során megadott e-mail
címre

•

ha az NN egyik munkavállalója ajánlja a pályázót.

•

kiválasztási folyamat státusza (interjú adatai),

•

pályázat elutasítása,

•

a preferenciáknak megfelelő új álláshirdetés,

•

egyéni adminisztrátori levelek, rendszer üzenetek (regisztráció, frissítés/törlés)

A Regisztrált felhasználó a jelentkezését benyújthatja egy aktuális, konkrét állásra, egyéb tevékenységi lehetőségekre vagy
általánosan jelentkezhet az adatbázisba.
Az NN közvetlenül, jelentkezés elküldése nélkül, is megkeresheti a Regisztrált felhasználót, amennyiben olyan pozícióra
keres jelentkezőt, amelynek a feltöltött adatok alapján a Regisztrált felhasználó megfelelhet.
Az álláslehetőségre, egyéb tevékenységi lehetőségekre küldött jelentkezések elbírálására az NN jogosult. Amennyiben a
jelentkezés nem kerül elfogadásra az Üzemeltető tájékoztató e-mailt küld.
A regisztráció törlése esetén az elküldött, de még el nem bírált jelentkezések automatikusan törlődnek, így az NN azokat
visszavontnak tekinti.
III. Jelen tájékoztató módosítása
Az NN fenntartja a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa. A tájékoztató módosítása esetén
az Üzemeltető a regisztráció során megadott e-mail címre küldött levélben, vagy a honlapon tájékoztatja a Regisztrált
felhasználókat.

