Adatkezelési tájékoztató
Budapest, 2018. május 25.
„Mottónk: 2004. évtől rendszerünk minden művész illetve
szereplő jelölt összes belépését és adatrögzítését naplózta és
tárolta és az előírt legmagasabb biztonsági kritériumoknak
megfelelően kezelte”
A Made Model Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 22.,
cégjegyzékszám: 01-09-959306) üzemelteti a „net-casting.eu” elnevezésű platformot,
amelynek segítségével a Made Model Kft. hírleveleket küld Önnek, mint egy, a Made
Model Kft.tevékenysége iránt érdeklődőnek a divat, film, reklám, promoció,
művészeti vagy kulturális munkavállalás területén. Annak érdekében, hogy a Made
Model Kft. a továbbiakban is nyújtani tudja Önnek a hírlevélküldő és munkaközvetítő
szolgáltatást, a Made Model Kft.át kell adja az Ön elérhetőségeit a cégünk
alvállalkozó üzleti partnerének, mely szintén garantálja a biztonságos adat és
ügykezelést.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Made Model Kft.(a továbbiakban: Ügynökség) egy
egységes marketing rendszer (hírlevél küldőt – mint a mailchimp; adatbáziskezelőt –
mint FORGE) bevezetését tervezi, és az összes marketingtevékenységét ezen a
rendszereken keresztül kívánja kifejteni. A Made Model Kft-hez tartozó vállalkozások
marketing osztályai és a regionális marketing osztály is hozzá fognak férni ehhez a
rendszerhez és a rendszerbe feltöltött adatokhoz. A fentiekre tekintettel a Made
Model Kft-hez tartozó vállalkozások az Ön elérhetőségeit is fel kívánják tölteni ebbe a
rendszerbe. Tájékoztatjuk, hogy az említett rendszereket független, de akkreditált és
tanúsítvánnyal rendelkező cégek fejlesztették.
Tekintettel az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira,
amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre az Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete lesz az irányadó, a személyes adatok kölcsönös
együttműködés célú kezelése a jogos érdek érvényesítésének tekinthető, ami azt
jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása. Mindazonáltal az Ügynökség
a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, és ezért az Ön hozzájárulását
kéri az ilyen célú adatkezeléshez. Kérjük, adja meg a kért hozzájárulást a Made
Model Kft.részére az alábbiak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása
nélkül a Made Model Kft.nem fog tudni hírleveleket és meghívókat küldeni Önnek, és
nem fogja tudni felvenni Önnel a kapcsolatot semmilyen munkaközvetítő
tevékenysége kapcsán.
Az üzleti célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulása az alábbi tevékenységekre
terjed ki:


E-mail marketing (kapcsolatfelvétel és a preferenciáim kezelése)



Profilalkotás – a személyes preferenciáim és érdeklődési köröm,
jellemzőim elemzése annak érdekében, hogy a testhezállóbb ajánlatokat
kaphassam: minden a net-casting.eu weboldal ’szereplőnek jelentkezés’
menüjében bekért személyes adatot BIZTONSÁGOSAN KEZELÜNK és
azok senkihez nem kerülhetnek, kivéve a Made Model Kft. fentebb
meghatározott hivatalos üzleti partnereit.



A személyes profilom elkészítése és megjelenítése (érzékeny adatok
nélkül, pl. csak keresztnév, méretek, képességek és más személyes
adatok vagy jellemzők) az Ügynökség weboldalán ’egyéni profil
oldalként’ , annak érdekében, hogy testreszabott munka-ajánlatokat
kaphassak



Az Ügynökség és a szereplő jelölt üzleti lehetőségeinek kiaknázása, azaz
a személyes profil fejlesztése és a megrendelő kéréseinek teljesítése
(pl. további casting felvételek készítése)



Az Ügynökség és a szereplő jelölt üzleti tevékenységének lebonyolítása
(pl. munkához kapcsolódó szerződések előkészítése és kézbesítése, a
kifizetések menedzselése)

A személyes adatok kezelői:
A Made Model Kft. alábbi tagvállalatai mint együttes adatkezelők.


Tóth Sándor, ügyvezető, Made Model Kft.



Sági Gábor, fejlesztő, bitwalker



Web-Server Kft., web-server.hu

A „net-casting.eu” platform kapcsán gyűjtött személyes adatok feldolgozói:


Tóth Sándor, ügyvezető, Made Model Kft.



Sági Gábor, fejlesztő, bitwalker



Web-Server Kft., web-server.hu

Az FORGE rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok feldolgozói:


Tóth Sándor, ügyvezető, Made Model Kft.



Sági Gábor, fejlesztő, bitwalker



Web-Server Kft., web-server.hu

Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre
történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses
kikötések szerint fog végbemenni, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó
adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott
standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről
annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas
jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Made Model Kft.
iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi
szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen
felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését
(adatvédelmi incidenseket).
A „net-casting.eu” platform kapcsán gyűjtött személyes adatok
átvevői: kizárólag egyedi megállapodás alapján, a Made Model Kft. üzleti partnerei,

akik garantálják a személyes adatok kezelésének biztonságát és azokat nem
használják kereskedelmi célra.
Az FORGE rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok átvevői: A személyes
adatok a következő adatátvevők számára lesznek hozzáférhetőek: a fentiekben
felsorolt adatkezelők és adatfeldolgozók arra jogosult alkalmazottai és képviselői,
valamint a Made Model Kft. vezetősége és tulajdonosai.
A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatkezelők) részére is átadásra
kerülhetnek, amennyiben a Made Model Kft. úgy dönt, hogy megváltoztatja a direkt
marketing platformját. Ebben az esetben Ön tájékoztatást fog kapni az új
adatfeldolgozó(k) személyéről.
A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal
is közölhetők.
A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig
megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás
hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy
az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés
időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett
időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve
abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim
helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat.
Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott
körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak
való megfelelést.
A hozzájárulásom önkéntes, de a személyes adataim kezelése elengedhetetlen a
fenti célok eléréséhez. Ha a hozzájárulást megtagadom, illetve ha a későbbiekben az
adataim javítását vagy törlését kérem, és a hozzájárulást visszavonom, akkor nem
lesz lehetőségem a marketing, illetve promóciós tevékenységekben történő
részvételre, és a Made Model Kft. nem küld a részemre sem hírleveleket, sem
ajánlatokat.
Tudomásul veszem, hogy mint érintett személy, 2018. május 25-ét megelőzően
jogomban áll tájékoztatást kérni az adatkezelésről, kérhetem az adatkezelőtől a
személyes adataimhoz való hozzáférést, illetve azok javítását vagy törlését,
korlátozhatom az adatkezelés körét, és bármikor visszavonhatom a
hozzájárulásomat. A fentiekben ismertetett jogokon túl 2018. május 25-étől érintett
személyként jogomban áll megtagadni a hozzájárulást az adatok kezeléséhez, jogom
van az adatok hordozásához, illetve a kezelt személyes adataimról másolatot
kérhetek. A jelen bekezdésben foglalt jogaimat a kijelölt adatkezelőnek (Made Model
Kft.) címzett és az info@net-casting.eue-mail címre küldött kérelem útján
gyakorolhatom.
Tudomásul veszem, hogy a fenti célokra (preferenciák, szokások és marketing
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődési kör) gyűjtött adatok felhasználhatók olyan
automatizált döntések meghozatalához, amelyek eredményeként a Made Model Kft.
a „net-casting.eu” platformon illetve aFORGE rendszerben potenciális
együttműködési lehetőségeket fog azonosítani. Tudomásul veszem és elfogadom,
hogy a „net-casting.eu” platform és a FORGE rendszer segítségével a Made Model
Kft.folyamatosan figyeli és rögzíti, hogy az online hírleveleket megnyitottam vagy
megnyitás nélkül töröltem-e, illetve hányszor kattintottam az azokban szereplő
hivatkozásokra, és ennek megfelelően meghatározza, hogy milyen egyéb témák

tarthatnak számot annak a szervezetnek az érdeklődésére, amellyel az e-mail
címemen keresztül felvették a kapcsolatot.
Jogomban áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint jogom van
panaszt benyújtani a lakóhelyem szerint illetékes felügyeleti hatósághoz,
amennyiben úgy ítélem meg, hogy a személyes adataim kezelése a vonatkozó
jogszabályokba ütközik.
Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat a Made
Model Kft. és szerződött partnerei, mint együttes adatkezelők kezeljék, és ezek az
adatok a Made Model Kft. által hírlevelek kiküldéséhez használt „net-casting.eu;
mailchimp; FORGE” platformot üzemeltető szerződött alvállalkozók, mint adatkezelő
részére átadásra kerüljenek. Elfogadom továbbá, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz,
hogy a személyes adataim átkerüljenek a „net-casting.eu” platformról az „mailchimp
vagy FORGE” marketing rendszerbe, és azokat a Made Model Kft. és szerződött
partnerei a fenti üzleti tevékenység során felhasználják. Tudomásul veszem továbbá,
hogy a Made Model Kft. megváltoztathatja a marketing platformját, és az adataim
átkerülhetnek erre az új platformra és annak szolgáltatójához, feltéve, hogy a
személyes adatok kezelésének célja, terjedelme és egyéb jellemzői változatlanok
(kivéve az új platformot és szolgáltatót, amelyre a jelen dokumentum rendelkezései
változatlanul érvényesek).
1 A „Made Model Kft” az alábbi vállalkozást jelzi: Cg.01-09-959306 cégjegyzékszámú MADE MODEL
Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 22. fszt. 2.); Európai Egyedi
Azonosító: HUOCCSZ.01-09-959306; Adószám: 23306297-2-43.; ; A pénzforgalmi jelzőszámot az
UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli:
10918001-00000129-00600000; A cég statisztikai számjele: 23306297-7490-113-01.

Süti szabályzat
Utolsó frissítés: 2018. május 25.
Az alábbi Süti szabályzat fenti adatvédelmi szabályzatunk részét képezi.
Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek a
Weboldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan
használja a weboldalunkat. Ez apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével
történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy
egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután
minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a
weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói
preferenciákat, kattintásokat, korábbi megtekintéseit). A sütikről és a működésükről
részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon tájékozódhat. Amikor Ön
ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt a fent említett és
alább részletezésre kerülő sütik és más eszközök segítségével (információt a
nyelvről, országról, és korábban megtekintett oldalakról). Az összegyűjtött sütikre
technikai célokból, korlátozott mértékben van szükség (a weboldal megfelelő
működése érdekében), és az azokból nyert infomrációt maximum 5 évig tároljuk
őket a nemzetközi NAI standardokkal összhangban https://www.networkadvertising.org/. Az információ nem köthető egyénekhez. A

jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal
összhangban és abban foglaltaknak megfelelően sütiket használ.
Milyen sütiket használ az oldal, és miért?
Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni
tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat,
úgy mint az olyan oldalakat, amelyek csak regisztrált felhasználók számára
elérhetők.
Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat
gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, melynek segítségével
személyre szabhatjuk azt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott
nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott kérdőívet. Az
ilyen módon gyűjtött információt csak ezen korlátozott cél elérése érdekében
használjuk, és a fent megjelölt korlátozott ideig tároljuk. Ezeket az adatokat
anonimizáljuk és nem használjuk fel semmilyen más célra.
Munkatársaink, illetve szolgáltatóink analitikai eszközöket is használnak, ezáltal fel
tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a
látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén. Emellett használunk
úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a látogatók számának nyomon
követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány
egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat
kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a
látogatókat.
Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen sütiket használunk,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ainfo@net-casting.eu email címünkön.
A sütik kezelése
A jelen Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a fentiekkel összhangban sütiket
helyezzünk el az Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, ugyanakkor lehetőség
van azonban a sütikkel kapcsolatos böngésző-beállításainak módosítására. Kérjük
azonban vegye figyelembe, hogy a sütik törlése, illetve használatának letiltása
hatással lehet a felhasználói élményre, és előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos
részei a jövőben nem lesznek elérhetőek.
Böngészők beállításai
A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön
számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes
weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ha Ön az összes sütit
törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállításai elvesznek, így az is, ha Ön
korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta
sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők
beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a
http:http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.
Analitikai célú sütik kezelése
Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési
tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók

sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat
arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:
Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Közösségi gombok
Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik
látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott
oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak,
amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen
Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást
szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel
kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű
adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és
adatvédelmi szabályzatait.
Külső webes szolgáltatások
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg
különféle tartalmakat. Erre például különböző képek és videók megjelenítéséhez van
szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs nincs befolyásunk arra,
hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról,
hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve
kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható
"Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az
időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen
ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan
tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

