ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelés során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) 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) alapján.
A BUDAPEST CASTING tulajdonosa: Bajusz Éva Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő).
Adatkezelő adatai:
Bajusz Éva egyéni vállalkozó (tulajdonos és üzemeltető)
Fő tevékenység: 749002 – Közvetítési, ügynöki szolgáltatás
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 3.
Nyilvántartási szám: 51647807
Adószám: 68369279-1-43
Telefonszám: 06 30 534-9605
E-mail: evi@budapestcasting.hu , bpcasting2017@gmail.com

A casting cég ügyel a felhasználók személyes adatainak védelmére, a kötelező jogi rendelkezések
betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Jelen adatkezelési tájékoztató a weboldalon történő regisztrációnál megadott személyes adatokra,
és a casting cégnél írásban regisztrált felhasználók személyes adataira, valamint az oldal által
használt cookiekra terjed ki.
A regisztrációkor megadott személyes adatokat (név, születési dátum és hely, állampolgárság,
édesanya neve, állandó lakcím, személyes iratok száma, foglalkozás, etnikai hovatartozás, nem,
típus, telefonszám, email cím, facebook elérési link, testméretek, külső jegyek, nyelvtudás, speciális
képességek – hangszer, sport, nyelvtudás, jogosítvány, illetve kérdések a jövőbeli munkákra
vonatkozóan, fotófeltöltés) bizalmasan kezeli. A felhasználó személyes hozzájárulása szükséges az
adatkezelésre, illetve a 16 év alatti felhasználók kizárólag szülői hozzájárulás birtokában
használhatják a weboldal és az ügynökség szolgáltatásait.
A regisztrált felhasználókat a casting cég sms-ben és e-mail-ben casting, esetleg facebook üzenetben
tájékoztatja a lehetséges munkákról, kiválasztás esetén forgatási, fotózási helyszíneket és
időpontokat küld, melynek célja, hogy a munkavállalás gördülékenyen történjen.
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A regisztrált felhasználók adatainak tárolása, kezelése, illetve továbbításának célja, hogy a casting
cég kiközvetítése a felhasználókat munkavállalás céljából. A casting cég a regisztrációkor megadott
személyes adatok kivételével továbbíthatja egy harmadik fél számára, a felhasználók fotóit,
méreteit, hogy elősegítse őket a munkához való jutását. A castingcég nem vállal felelősséget a
megadott személyes adatok hitelességéért, és fenntartja a jogot, hogy hamis adatközlés esetén a
felhasználó regisztrációját, és a megadott adatokat törölje.
A felhasználó személyes adataihoz kizárólag a Budapest Casting arra felhatalmazott munkatársa
férhet hozzá, szigorú titoktartási kötelezettség mellett. A felhasználó adatait mindaddig megőrzi és
tárolja a cég vagy ameddig a felhasználó nem kéri az adatai törlését.
A weboldalon cookie-kat, azaz sütiket használunk, amelyek statisztikai célokat szolgálnak az
üzemeltetőnek. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak
lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát
pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai,
honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal
felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes
felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője
visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja
az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre
kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem
képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A felhasználó saját internet
böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos
tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban
egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A www.budapestcasting.hu kizárólag technikai
cookie-kat használ, melynek használatát a weboldal tartalmának megismeréséhez el kell fogadni.
Más cookie-kat az oldal nem használ.
A felhasználónak bármikor jogában áll a róla tárolt adatok megtekinteni, illetve kérheti adatainak
törlését. Ilyen jellegű kérés esetén a casting cég ennek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb
harminc napon belül eleget tesz. Törlési, tájékoztatási kérésekkel kapcsolatban írjon az
info@budapestcasting.hu címre.
Az adatkezelési tájékoztató és az adatkezelési szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
www.budapestcasting.hu
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Budapest, 2018. május 15.
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