Az UNIQA Biztosító elkötelezett
a jogszabályoknak megfelelő
működés iránt. Ezért az elmúlt
években tudatosan építettük fel
azt a szakmai csapatot, akik
tanácsadói szemlélettel segítik,
alakítják a vállalati szintű
döntéshozatalt és a társosztályok
compliance tudatos működését.
Ebbe a ﬁatal és összetartó
csapatba keressük azt a GDPR
szakértőt, aki alaposságával
és kitartásával keresztülviszi
változásokat, emellett csapattagként szívesen nyit más
compliance területet érintő
egyéb feladatok felé is.

Higgy abban, hogy
nálunk

MEGTALÁLOD

a számításod.

Magadra ismertél? Akkor csatlakozz hozzánk, mint

Adatvédelmi tisztviselő!
Milyen feladatok várnak RÁD?
 Közreműködsz az adatkezeléssel
összefüggő döntések meghozatalában,
a vállalati folyamatok GDPR megfelelőségének biztosításában, tanácsadással
segíted a Biztosító szakterületeit adatvédelmi kérdésekben,
 közreműködsz az érintettek jogainak
biztosításában, az adatvédelmi kérdésekkel érintett szabályzattervezetek
és állásfoglalások elkészítésében,
valamint a panaszok kezelésére irányuló
tanácsadás során,
 közreműködsz a NAIH eljárásaival
összefüggő feladatokban,
 ellátod a Biztosító adatvédelemmel
kapcsolatos feladatait (pl adatvédelmi
bejelentések, panaszok, incidensek
kivizsgálása),
 ﬁgyelemmel kíséred a releváns
szabályozó eszközök változásait,
 az adatkezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása: érdekmérlegelési
teszt elkészítése, hatásvizsgálat
elvégzése, adatvédelmi tájékoztatók
elkészítése, hozzájáruló nyilatkozatok
megszövegezése, Adatkezelési
Nyilvántartás karbantartása,





közreműködsz a terület szabályozói és
oktatási tevékenységében, tréningeket
tartasz, és képzési anyagokat/hírleveleket készítesz társterületek részére,
kapcsolatot tartasz a bécsi anyavállalatunk szakértőivel, részt vehetsz
a Groupon belüli nemzetközi
adatvédelmi munkában.

TÉGED keresünk, ha:
 Jogi végzettséggel és adatvédelmi
területen legalább 2 éves releváns
tapasztalattal rendelkezel,
 precízen, alaposan végzed a munkádat
és szereted, ha önálló felelősséged van,
 magabiztos angol nyelvtudással
és MS Ofﬁce ismeretekkel rendelkezel,
 előnyt jelent:
– ha pénzügyi szektorban vagy nagy
ügyfélkörrel rendelkező nagyvállalatnál
szerzett tapasztalattal rendelkezel,
– ha korábban töltöttél be adatvédelmi
tisztviselői pozíciót,
– ha adatvédelmi szakjogász diplomát
szereztél vagy certiﬁed DPO vagy.

Miért gondoljuk, hogy ez egy
REMEK lehetőség?
 Mert a Biztosító alapvető működésére
lehetsz hatással és meghallgatjuk
a javaslataidat;
 Mert nálunk egy támogató, szakmailag
magas szintű csapat tagjává válhatsz;
 Mert nem csak a munka-magánélet
egyensúlyát tartjuk fontosnak, hanem
Home Ofﬁce szabályzatunk nagyon
rugalmas kereteket biztosít az otthoni
munkavégzésre is;
 Mert az UNIQA fejlődő, stabil háttérrel
rendelkező multinacionális vállalat,
azaz hosszú távú karrier lehetőséget
biztosítunk Számodra.
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Higgy magadban.
Pályázatoddal kapcsolatos adatkezelési
tájékoztatásunkat az UNIQA honlapján éred el.

