Általános Szerződési és Felhasználási feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Landingnation Kft. kizárólagos
tulajdonában álló, és a Landingnation Kft. által üzemeltetett gyarimunkak.com domainen elérhető,
weboldal (”Weboldal” vagy “Honlap”) felhasználásának, a Weboldalon történő ajánlatkérésnek a
feltételeit, valamint tartalmazzák a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és
kötelezettségeit.
Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Honlapunknak, figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben
minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Weboldal által nyújtott
bármely szolgáltatás igénybevételével, ajánlatkéréssel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja
el a jelen ÁSZF-et.
A Társaság semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1. Honlap tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban: Társaság):
Cégnév: Landingnation Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 36. I.em 4. szám
Cég képviselője: Baran Balázs
Cégjegyzékszám: 01-09-277517
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 2 25478666-2-43
E-mail elérhetőség: info@landingnation.co.uk
Telefon: +36 70 332 3777
A Társaság üzleti tevékenységének helye a jelen pontban megjelölt székhely. A Felhasználó a panaszait
a Társaság jelen pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
2. A szerződés létrejötte, tárgya
2.1. Lelen ÁSZF szerinti szerződés a Társaság és Felhasználó között jön létre akkor, amikor Felhasználó
igénybe veszi a Társaság szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et az állásajánlatkérés során. A
szolgáltatás célja a Felhasználók számára állásajánlatokat közvetíteni.
2.2. A szolgáltatások közvetítését a Társaság oly módon végzi, hogy a Felhasználó által megadott
személyes és egyéb adatokat továbbítja a Partner számára, aki a kapott adatok segítségével személyre
szabott, állásajánlattal tudja megkereseni a Felhasználót.
2.3. A Társaság a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Társaság Partnere által nyújtott
szolgáltatásainak teljesítésére (ajánlat megküldése, kommunikáció, értékesítés, stb.) nem terjed ki,
azokért a Felhasználókkal szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy
egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.
2.4. Az adatok megadásával, azaz az ajánlat megkérésével és az adatok Partner részére történő
továbbításával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A Felhasználó által elektronikus úton tett
szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Társaság számára hozzáférhetővé válik. A
Felhasználó szerződési jognyilatkozatának (ajánlakérésének) megérkezését elektronikus úton késedelem
nélkül visszaigazoljuk.
2.5. A Társaság vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a
szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.)
Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.
2.6. Tekintettel arra, hogy a Társaság közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak a Felhasználó
felé történő teljesítéséért egyedül a Társasággal szerződött partner (”Partner”) felelős. A Társaság kizárja

felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés
esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.
2.7. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A Felhasználókkal megkötött szerződéseket a Társaság nem iktatja,
azokat nem tárolja. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
3. A Weboldal működése
3.1. A Weboldal működtetését a Társaság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezései szerint végzi. A Társaság egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek
szolgáltatásait az ajánlatkérés során megadott adatok Partner számára való továbbításával teszi
elérhetővé a Felhasználók részére.
3.2 Felhasználó az ajánlatkérés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az ajánlatkérés során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés
semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.
A Társaságot a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4. Ajánlatkérés menete
4.1. A Felhasználó irányítószámának megadásával, vagy az “Ajánlatot kérek” gombra kattintással kezdi
meg az ajánlatkérési folyamatot. A személyes és egyéb, a munka alkalmasságával kapcsolatos adatok
megadását követően a Weboldalon megjelenik az adatok beérkezését nyugtázú oldal, mellyel a Társaság
jelzi, hogy az adatok továbbításra kerülnek a Partner számára.
4.2. Kizárólag azon adatok megadását kéri a Társaság, amelyek a Partner vagy a termék/szolgáltatás
személyre szabásához feltétlenül szükségesek.
A Felhasználó által a szolgáltatásnyújtás érdekében feltételnül szükséges megadni az alábbi adatokat:
- Iskolai végzettség
- Munkatapasztalat
- Irányítószám
- Név
- Email cím
- Telefonszám
4.3. Az adatok beérkezése és adattovábbítás után a személyes adatok legfeljebb 24 órán belül törlődnek,
addig egy titkosított adatbázisban tárolódnak.
4.4. Az ajánlatkérés az alábbi termékekre/szolgáltatásokra vonatkozhat: állásajánlat.
4.5. Miután a Partner megkapta az adatokat és az ajánlatkérést, úgy a későbbiekben a Felhasználó
kizárólag a Partnerrel kerül jogviszonyba, melynek során kizárólag a Partnerrel történik a kapcsolattartás,
valamint a Partner köteles a Társaság által közvetített szolgáltatásra vonatkozó terméket/szolgáltatást
biztosítani a Felhasználó részére.
4.6. A Társaság által nyújtott szolgáltatás, így az ajánlatkérés teljesen ingyenes a Felhasználó részére. A
Weboldal használatával, az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Felhasználónak semmilyen költsége nem
merülhet fel.
5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek
megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen
a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan
adatgyűjtésre.
5.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Társasággal szemben a Társaság által elszenvedett
valamennyi olyan kárért, amelyet a Társaságnak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy
jogellenes használata okozott.
5.3 Felhasználó a Társaság előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás
vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
5.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megadott adatok kizárólag a Társasággal
szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek részére kerülnek továbbításra az adatvédelmi tájékoztatóban
meghatározottak szerint.
5.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes
azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.
5.7 Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén a Társaság a személyes adatok
automatizált kezelése során a személyes adatokat a Felhasználóhoz vonatkozó jellemzők elemzésére
vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Felhasználó megfelleő és
személyre szóló állásajánlathoz jusson. Ennek során a felhasználóra nézve joghatással járó vagy jelentős
mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Felhasználó jogosult emberi beavatkozást
kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
5.8 A Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett,
tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Társaság az adathordozó
szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai
hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A Társaság webalkalmazásai
szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra.
Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt
rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal
megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.
6. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok
6.1 A Társaság adatvédelmi tájékoztatója a https://www.gyarimunkak.com/adatvedelmi-tajekoztato.pdf
címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.
7. Elállás
7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. (fogyasztó)
7.2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási, míg
a teljesítés megkezdését követően felmondási jogával élhet.
7.3. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az
elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
7.4. A Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében, a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Társaság a teljesítést a Felhasználó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
7.5. A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ajánlatkérési folyamat befejezésével és az adatok
továbbításával, a Társaság az általa nyújtott szolgáltatás egészét teljesíti. Felhasználó jelen ÁSZF
efogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás igénybe vételével (ajánlatkérési

folyamat megindításával)a Társaság a teljesítést megkezdi, valamint tudomásul veszi, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
7.6. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérés a “Kérem az ajánlatot” gomb megnyomása előtt bármikor,
következmények nélkül megszakítható. Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) a)
bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
8. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés
8.1 A Társaság a Weboldalon nyújtott Szolgáltatása tekintetében minden esetben közvetítő
szolgáltatóként jár el. Erre tekintettel a Társaság a Partner által értékesített termékekért/ szolgáltatásokért
nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel.
8.2 A Társaság az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az 1.
pontban megjelölt elérhetőségeken kezeli.
8.3 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a Társaság a fogyasztóvédelmi törvény, a
Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. A Társaság a beérkezett panaszokra
a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.
8.4 Amennyiben Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel,
Felhasználó jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.
8.5 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a Felhasználó a
békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Társaság székhelye szerinti illetékes békéltető testület:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
szoba.; e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu)
8.6 A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy
online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők
számára.
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
9. Szerzői jog
9.1. A Honlap és az azon megjelenített valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a
szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap felületén, valamint a Honlapon keresztül
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,
megvalósítást).
9.2. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra
nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása
és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.
9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően az ajánlatkérés, a Honlap
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlap felületén
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

9.4 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Társaság előzetes írásbeli
engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
9.5. Fenntartunk minden jogot szolgáltatásaink minden elemére, különös tekintettel a gyarimunkak.com
domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Társaság által foglalt minden más domainnévre, annak
aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.
9.6. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Társaság adatbázisának kilistázására, rendszerezésére,
archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Társaság külön
engedélyt ad.
9.7. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az
adott Honlapról való hivatkozással lehet.
10. Alkalmazandó jog
10.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely
rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az
érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.
11. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A Társaság jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználó Honlap felületén történo
előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést
követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben – kivéve, ha
a Felhasználó a módosítások ellen tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre
kell alkalmazni. A Felhasználó amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely
módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára, ajánlatkérésre.
ÁSZF hatályba lépésének napja 2022. 05. 16.

