WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK
1. WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK CÉLJA
Jelen Weboldal Használati Feltételek dokumentum (a továbbiakban: Használati Feltételek) abból
a célból jött létre, hogy a Tízpróba Magyarország Kft., illetve a DELOGIST Kft. (közös székhely:
2040 Budaörs, Baross u. 146.), mint a DECATHLON cégcsoport magyarországi leányvállalatai – a
továbbiakban együtt: DECATHLON - által közösen üzemeltetett karrier portál, a
csatlakozz.decathlon.hu weboldalon, illetve a karrier.recruito.net/decathlon aloldal – a
továbbiakban együtt: Weboldal – használatával kapcsolatos tudnivalókról, a használat jogi
kereteiről tájékoztassa a Weboldalra látogató felhasználókat (a továbbiakban: Felhasználó).
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a weboldalon történő adatkezeléssel kapcsolatban a
Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban kapnak felvilágosítást.
2. WEBOLDAL ÜZEMELTETŐI
A Weboldalt közösen üzemelteti a
Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti
joggal,
valamint a
Cégnév: DELOGIST Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető, Diego Rango D'Aragona ügyvezető és Szalai Sándor ügyvezető
önálló cégképviseleti joggal
3. WEBOLDAL CÉLJA
A DECATHLON állásajánlatok közzétételének biztosítása, lehetőség nyújtása a DECATHLON által
meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezésre, valamint annak biztosítása, hogy a
DECATHLON-hoz jelentkezni kívánó Felhasználók a Weboldalra történő regisztrációval
meghirdetett állásajánlatra történő jelentkezés nélkül is eljuttathassa önéletrajzát a DECATHLON
számára. A Weboldal célja továbbá, hogy tájékoztassa a Felhasználókat a DECATHLON-nál történő
foglalkoztatás feltételeiről, a DECATHLON munkahelyi légköréről, a DECATHLON-nál történő
munkavállalás előnyeiről.
4. REGISZTRÁCIÓ MENETE
A Felhasználók meghirdetett állásra történő jelentkezés vagy önéletrajzuk DECATHLON részére
történő eljuttatása céljából regisztrálni kötelesek a Weboldalra.
A
regisztrációra
a
Felhasználóknak
a
https://karrier.recruito.net/decathlon/index.php/applicant/signup aloldalon van lehetőségük,
az itt található adatbekérő kitöltésével.
A regisztráció során a Felhasználó feltöltheti önéletrajzát, amelyet későbbi meghirdetett
pozíciókra való jelentkezés során így egyszerűen tud eljuttatni hozzánk. Felhívjuk a Felhasználó
figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció során önéletrajzát feltölti, úgy, a DECATHLON az abban
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megadott elérhetőségeken meghirdetett pozícióra történő jelentkezés hiányában is felkeresheti,
ha úgy értékeli, hogy a Felhasználó alkalmas lehet egy pozíció betöltésére.
Kifejezetten felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a regisztrációkat adatbiztonsági okokból 60
nap után automatikusan töröljük, ezzel pedig megadott adataik és feltöltött önéletrajzaik, vagy
egyéb a Felhasználó által feltöltött dokumentumok is törlésre kerülnek. A Felhasználóknak ezt
követően lehetőségük van ismételt regisztrációt elvégezni, amely ismét további 60 napig él.
Amennyiben az aktív regisztrációs időszakában jelentkezett egy meghirdetett állásra, úgy a
regisztráció törlésével pályázata nem veszik el, ezt a kiválasztási folyamat végét követő 60 napon
belül töröljük.
A regisztrációs folyamat véglegesítése előtt kérjük mindenképpen olvassa át figyelmesen jelen
Használati Feltételeket, valamint Adatkezelési Tájékoztatónkat, amelyek elfogadását, valamint
adatai kezeléséhez történő hozzájárulását követően véglegesíthető regisztrációja.
A sikeres regisztrációt követően Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címe és saját
maga által választott jelszava segítségével tud bejelentkezni felhasználó fiókjába.
Felhasználó jogosult a regisztrációval létrejövő felhasználói fiókját bármikor törölni, ezzel
regisztrációját megszüntetni.
A regisztráció, illetve a Weboldal használata díjmentes.
5. FELELŐSSÉG A WEBOLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN
DECATHLON fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalra bármely Felhasználó által feltöltött
tartalmat, amely jogszabályba ütközik, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai
hovatartozását, vagy a DECATHLON, illetve bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét
sérti előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag
a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.
DECATHLON törekszik a Weboldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért
az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a
Weboldalra történő DECATHLON-nak fel nem róható jogosulatlan belépésből, használatából,
illetve a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy
közvetetten erednek.
Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és a Weboldalon keresztül nyújtott
szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.
Felhasználó kizárólagosan felel az általa a Weboldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás
igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és
hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.
A kapcsolódó honlapokhoz DECATHLON csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal
semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett
információkért és tartalmakért.
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DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Weboldalon a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül.
6. SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldallal kapcsolatos esetleges visszajelzéseit,
észrevételeit DECATHLON ellentételezés nélkül jogosult felhasználni.
A Weboldal a Decathlon saját fejlesztésű, egyedi alkotása. A Weboldal és az azon található minden
alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden
szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve bizonyos elemek védjegy oltalom alatt
állnak.
A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással
kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a jogosultja és használója a
DECATHLON.
Felhasználó jogosult a Weboldalt rendeltetésszerűen használni, de a Weboldal, illetve annak
bármely szerzői jog által védett eleme tekintetében bármely más célból történő felhasználására
kizárólag DECATHLON jogosult előzetesen írásban engedélyt adni.
A Weboldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON S.E. – a
DECATHLON anyavállalata - kizárólagos tulajdonában állnak, ezek a Felhasználók vagy bármely
harmadik személyek általi felhasználása kizárólag DECATHLON előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén engedélyezett és jogszerű.
A Weboldalon található információk vagy bármely adatok, alkotások jóhiszeműen kerültek
feltöltésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak.
DECATHLON kizárja felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használata során feltöltött vagy
onnan a DECATHLON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül letöltött személyiségi vagy szerzői
jogot sértő tartalmakért, azok felhasználásáért, az ilyen tartalmak esetében harmadik személyek
igényével szemben Felhasználók kötelesek helyt állni.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
DECATHLON jogosult jelen Használati Feltételeket egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül
módosítani. A Használati Feltételek módosítása annak a Weboldalon közzétételével hatályosul.
Jelen Használati Feltételek a közzététel napjával lépnek hatályba.
Budaörs, 2020. szeptember 1.
Tízpróba Magyarország Kft. és DELOGSIT KFT., mint közös adatkezelők
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