Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat munkaerő toborzás-kiválasztási
tevékenységre vonatkozóan

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget
téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Adatkezelő
Rati Kft. 7300 Komló, Nagyrét u. 2. Adószám: 11542935-2-02 Cégjegyzékszám:02-09-064760
2. Adatkezelés célja
A Rati Kft. az Ön adatait kizárólag munkaerő toborzás-kiválasztás céljára használja fel.
Jelentkezés esetén Ön, mint Pályázó önként bocsátja rendelkezésünkre személyes adatait (önéletrajz,
motivációs/kísérő levél, egyéb dokumentumok), amelyek valóságtartalmáért Ön felel. Pályázat
benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait kezeljük.
3. Az adatokhoz való hozzáférés
A Pályázó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adott toborzási tevékenységben részt vevő
munkatársak, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlója férhet hozzá feladataik ellátása és a pályázatok
elbírálása érdekében.
4. Adatkezelés időtartama
A pályázati folyamat lezárulását követően a Rati Kft. jelentkezéseket 12 hónapig őrzi meg, annak
érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására lehetőség
legyen. Továbbá, hogy a pályázat saját adatbázisban elérhető legyen arra az esetre, ha egy új munkakör
elérhetővé válik a cégnél. 12 hónap leteltével önéletrajza törlésre kerül. Adatait korlátozott formában
még további 12 hónapig kezeli a cég kimutatások elkészítése céljából.
5. A Pályázó jogai
Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, kérheti személyes adatainak törlését, adatainak zárolását
vagy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen írásban az alábbi címen:
Elérhetőség: Rati Kft. 7300 Komló, Nagyrét u. 2.
Email: human@rati.hu
Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c) fordulhat.
6. A Pályázó hozzájárulása
A személyes adatok kezeléséhez a Pályázó önkéntes hozzájárulása szükséges. A pályázat beküldéséhez
a fenti adatkezelési tájékoztató elfogadása és hozzájárulása szükséges.

Data Privacy Statement relating to the recruitment activities

Act 2011 CXII. on the right to self-determination and freedom of information and Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and Council on the protection of individuals with regards to
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No
95/46 (General Data Protection Regulation), we hereby inform you about handling your personal data:

1. Data Management
Your data will be used by Rati Ltd. H-7300 Komló, Nagyrét u. 2. Tax number: 11542935-2-02
Registration number: 02-09-064760.
2. Purpose of data management
Rati Ltd. uses your data for recruitment purposes only.
If you apply, you as Applicant will voluntarily provide us with your personal information (CV, motivation
/cover letter, other documents), which content you are responsible for. By submitting your application,
you agree to handle your personal data.
3. Access to data
The personal data provided by the Candidate may only be accessed by the employees involved in the
particular recruitment activity, and by the Holder of the Employer Rights in order to perform their
duties and to evaluate the applications.
4. Duration of data management
Upon completion of the recruitment process, Rati Ltd. maintains the applications for 12 months in
order to be able to clarify any issues that may arise in connection with the application. In addition, in
case there is a vacancy at the company it should be available in its own database. Your CV will be
deleted after 12 months. Your data will be processed in a limited form for a further 12 months to
prepare certain recruitment reports.
5. Rights of the Candidate
You may withdraw your consent at any time, request the deletion of your personal data, restrict your
personal data or request the correction of your personal data or request information about the
management of your personal data and object to the processing of your personal data by writing to:
Contact details: Rati Ltd. Hungary, 7300 Komló, Nagyrét u. 2.
Email: human@rati.hu
For remedies you may turn to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information
(H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
6. Consent of the Candidate
Consent of the Candidate is required for processing of personal data. Submission of the application
requires the approval and consent of the above data management information.

