Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatok kezelője a Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28., cégjegyzékszáma:01-09-881585) – a továbbiakban:
Adatkezelő
2. Az adatkezelés célja, hogy az Ön végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő
álláslehetőségről Önt az Adatkezelő értesítse, Önnel időpontot egyeztessen, továbbá, hogy az
állásajánlatra történő kiválasztást Önnel lebonyolítsa.
3. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek a megadása önkéntes.
4. A karrierlehetőségekről történő tájékoztatási céllal megadott elérhetőségeit az Adatkezelő a
hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A visszavonó nyilatkozat megtehető az allas@helloroar.hu e-mail
címre küldött elektronikus levélben, vagy a 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. sz. alatti címre levélben
megküldhető. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő Önt karrierlehetőségekkel
kapcsolatban nem keresi meg a továbbiakban.
Adatkezelő az álláshirdetésre jelentkezők által megadott és felvett adatokat, a rendelkezésére
bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett
dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a
foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan
igények elhárítása céljából, legfeljebb a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő
elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok,
dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és
jogszabályi rendelkezések az irányadók.
5. A megadott személyes adatokat, dokumentumokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat az
Adatkezelő munkatársai, valamint az esetleges álláslehetőséggel kapcsolatban érintett vezetői
ismerhetik meg.
6. Az Adatkezelő az Ön kérelmére - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül- közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásbantájékoztatást ad a kezelt, illetve az Adatkezelő által- vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott, az Önre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az érintett még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
7. Ön kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy - törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését. Adatkezelő az Ön által
kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.
8. Ön az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben („Infotv”) meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A
tiltakozást az Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban
tájékoztatja. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve Adatkezelő a fenti határidőt
elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
jogosult bírósághoz fordulni.

9. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit az Adatkezelőnél írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus
levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken.
Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Postai levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
E-mail: info@helloroar.hu
10. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi vonatkozású panaszát,
kérelmeit társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli
meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult
bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz
fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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