
 

 
 
 

Jelölt Ajánlási Felhívás 
 

 

 Az ajánlási program célja 

 

A program keretében a vállalatunk mindennapjaiban is fontos szerepet játszó helybeli 

emberek kapcsolatrendszerére támaszkodva szeretnénk szélesíteni a hozzánk jelentkezők 

körét. Hiszen nem csak partnereink, beszállítóink kiválasztásánál törekszünk a 

környékbeli munkaerő támogatására, hanem munkatársainkat is szívesen toboroznánk a 

közvetlen környezetünkből. Az új kollégáknak hosszútávú munkalehetőséget kínálunk 

egy dinamikusan fejlődő, biztonságot, szakmai és személyes fejlődési lehetőséget, 

versenyképes juttatási csomagot nyújtó, 100%-ban magyar tulajdonú vállalatnál.   

 

 

Az ajánlási program szabályai 

 

A program keretében lehetőség nyílik arra, hogy magánszemélyként ne csak a Viresol Kft. 

munkatársai vehessenek részt a munkatárs ajánlási akcióban (a továbbiakban: ajánlás). 

Érvényes ajánlást kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a 

magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 

18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: ”ajánló”) tehet.  

  

Amennyiben az újonnan ajánlott személy (a továbbiakban: “jelölt”) sikeres felvételi 

folyamatot követően bekerül a VIRESOL Kft. munkavállalói közé, az ajánló személy 

3.000,- Ft, azaz háromezer forint értékű ajándékutalványban részesül, melyet ruházat, 

elektronikai, szépségápolási, háztartási cikk, élelmiszer vásárlására is fordíthat. 

 

Egy személy korlátlan számú ajánlást küldhet, de tárgyévben maximum 3 db sikeres 

ajánlást áll módunkban jutalmazni. Az ajánlást jelen szabályzat Nyilatkozat az ajánló és 

jelölt személyes adatainak kezeléséről elnevezésű 1. számú mellékletén kell benyújtani, 

melyben az ajánló és jelölt személyes adataik feltüntetésével és aláírásával igazolt, 

kifejezett nyilatkozatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az ajánlási 

program keretében a VIRESOL Kft. kezelje. Az ajánlási dokumentumokat személyes 

adatok és aláírás hiányában nem áll módunkban átvenni. Az ajánláshoz van lehetőség 

önéletrajzot csatolni. Az ajánláshoz minden esetben kötelező a jelölt hozzájárulását is 

csatolni, kitérve arra is, hogy a jelölt kifejezetten hozzájárul személyes adatainak 

VIRESOL Kft. általi kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy az ajánló tudomást szerezzen 

arról, hogy a felvételi folyamat sikeres volt, avagy nem.    

 

Az ajánlási dokumentumok többféleképpen is leadhatók:  

• elektronikus úton a hr@viresol.hu e-mail elérhetőségen,  

• postai úton a 3271 Visonta, 0158/5. hrsz. címre postázva,  

• személyesen 3271 Visonta, 0158/5. hrsz. alatt található Főportán.  

Az ajánlás beküldése a hivatalos Jelölt Ajánlási Felhívás elnevezésű dokumentumban 

foglaltak automatikus elfogadását jelenti. 

A Személyes adatok kezelője: a Viresol Kft. 

Adatkezelés helye: Viresol Kft. székhelye 
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Érintett személyek jogai 

 

Ajánló és a jelölt kérésükre a tárolt személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek. 

Az ajánló és a jelölt bármikor dönthetnek úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őket 

a Viresol Kft. vagy annak megbízottja, amelyet megtehetnek egy lemondó nyilatkozat 

alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adataikat feltüntetve): Viresol 

Kft. 3271 Visonta, 0158/5. hrsz. címen vagy a hr@viresol.hu e-mail címen.  

Az ajánló és a jelölt jogosultak továbbá fenti címeken személyes adataik helyesbítését, 

törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a jelölt kapcsán 

folyamatban lévő kiválasztás lezárulta előtt kéri adatai törlését, úgy azzal automatikusan 

(azaz a felvételi döntés kimenetelétől függetlenül) megszűnik a jogosultság az 

ajándékutalvány átvételére. 

 

Jelölt ajánlás részletei 

 

Jelölt ajánlása a program keretében a www.viresol.hu weboldalon, illetve a Viresol Kft. 

Facebook oldalán vagy a Viresol Kft. által egyéb módon megjelentetett álláslehetőségek 

egyikére történő ajánlással kell megvalósuljon. Az ajánlás akkor tekinthető érvényesnek, 

ha annak beérkezési dátumához képest 6 hónapon belül a jelölt nem pályázott a Viresol 

Kft. által meghirdetett pozíciók egyikére sem. Erről minden ajánlót az általa megadott 

elérhetőségek egyikén 5 munkanapon belül írásban kiértesítünk. A Viresol Kft. dolgozói 

és munkatársai jelölése érvénytelen ajánlásnak számít.   

Amennyiben a jelölés beérkezésétől számított 6 hónapon belül, sikeres kiválasztási 

folyamatot követően, a jelölt felvételt nyer vállalatunkhoz, a belépését követő 5 

munkanapon belül írásban értesítjük az ajánlót, hogy mikorra várhatja a 3.000,- Ft összegű 

ajándékutalványt, amely az általa az ajánlási dokumentumon megjelölt módon kerül 

átadásra. 

 

Az ajándékutalvány másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. Az ajánlót a 

nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. Az ennek kapcsán 

keletkező adóterhet a Viresol Kft. megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlási dokumentumok beküldése önmagában, 

automatikusan nem teremt jogosultságot az utalványra.  

 

Az ajándékutalvány átvételére személyesen vagy postai úton van lehetőség. Az 1. számú 

mellékletben szükséges megjelölni az átvétel módját, ennek függvényében kerül 

postázásra az utalvány a feltüntetett lakcímre vagy személyes átvétel megjelölése esetén 

a 3271 Visonta, 0158/5. hrsz. címen előzetes egyeztetést követően 30 napon belül vehető 

át az utalvány. Amennyiben az utalvány átvételére jogosult személy a nyereményét az erre 

megadott határidőn belül nem venné át, vagy az utalvány átadása a Viresol Kft.-nek fel 

nem róható okból meghiúsul (így különösen, hibás vagy valótlan személyi vagy 

lakcímadatok, sikertelen kézbesítés, személyes átvételnél a megegyezett időben és helyen 

nem jelenik meg az átvevő, stb.), úgy a fentiek szerint át nem vett nyereményeket az 

érintett ajánló az átvétel elmulasztását követően nem követelheti a Viresol Kft.-től. A 

postázás költsége a Viresol Kft.-t terheli magyarországi cím esetében. Külföldi címre 

kézbesítés esetén a kiszállítás költségének viselését a Viresol Kft.  nem vállalja, az az 

adott ajánlót terheli. A kézbesítés helye alatt az ajánló által megadott kézbesítési címet 

kell érteni. A kézbesítés során a nyereményben bekövetkező kárért vagy annak 

megsemmisüléséért a Viresol Kft. nem vállal felelősséget.  
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Az ajánlók a regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok 

esetleges változásaiból eredő, a Viresol Kft. érdekkörén kívül eső, technikai problémákért 

(különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Viresol Kft.-t 

semmilyen felelősség nem terheli. 

 

Amennyiben az ajánló cselekvőképességében korlátozottá vagy cselekvőképtelenné válik, 

úgy a sikeres ajánlást követően az ajándékutalvánnyal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

annak átvételére, valamint a jelen felhívás szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra 

csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.  

A Viresol Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja a programból azt a személyt, aki az ajánlás 

során csalást, hamisítást, vagy azok kísérletét követi el, vagy szándékosan félrevezető 

magatartást tanúsít. 

 

A Viresol Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Jelölt Ajánlási Felhívását bármikor 

egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A visszavonás időpontja előtt 

beérkezett ajánlások érvényesek és a programban meghirdetett módon kerülnek kezelésre. 

A program felhívás 2018.05.25-től érvényes, aktuális részleteit a www.viresol.hu 

weboldalon vagy nyomtatott formában a Viresol Kft. 3271 Visonta, 0158/5. hrsz. címen 

található Főportán tudják nyomon követni. 

 

 

Kelt: Visonta, 2018. május 25. 

           

         
 

             dr. Tóth Anett 

                Ügyvezető  
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JELÖLT AJÁNLÁS 
(1. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánló és jelölt személyes adatainak kezeléséről 

 

 

JELÖLT SZEMÉLY ADATAI 

 
Név: ………………………………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………  Telefon: ……………………………. 

Lakóhely (település): ……………………………………………………………………….. 

Ajánlott pozíció: ……………………………………………………………………………. 

 
AJÁNLÓ SZEMÉLY ADATAI 

 
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Személyigazolvány szám: ……………………………………………………………………………………… 
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
TAJ szám: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adóazonosító: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Sikeres felvétel esetén utalvány átvétel módja (megfelelő aláhúzandó): 

  Postai úton       Személyes átvétel 
 

 
NYILATKOZAT 

 
Alulírottak ……………………………………………………………….. nyilatkozunk, hogy önkéntesen 
hozzájárulunk személyes adataink kezeléséhez a VIRESOL Kft. ajánlási programjában 
való részvétellel összefüggésben. A jelölt külön hozzájárulását adja, hogy felvételével 
kapcsolatos információkról az ajánló tudomást szerezzen. 
A programmal kapcsolatos tájékoztatót elolvastuk, a benne foglaltakat tudomásul 
vettük és elfogadjuk, annak rendelkezéseit betartjuk. 
 
Kelt:  
 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Jelölt Ajánló 

 
Részletes tájékoztató és egyéb tudnivalók az ajánlás menetéről: www.viresol.hu 

http://www.viresol.hu/

