Adatkezelési tájékoztató
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Contact Casting Kft.(Adatkezelő1) és a Contact Models Kft
(Adatkezelő 2) (továbbiakban együttesen: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi, és- kezelési
elveket.

1. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése:
Adatkezelő1
Adatkezelő2
Név

Contact Casting Kft.

Cím

1015 Budapest, Ostrom
utca 15. I. em. 3.
01-09-992183
+36 30 38 338 68

Cégjegyzékszám
Telefon
E-mail

CONTACT MODELS
Kft.
1024 Budapest, Hermann
Ottó utca 2. d. ép.
01-09-734128

Adatfeldolgozó
(adatbázis-karbantartó)
FOTEXNET Kft
1126 Budapest, Nagy
Jenő utca 12.
01-09-670866

info@contactcasting.hu

2. A szereplőválogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja kifejezetten az, hogy az Adatkezelő harmadik feleknek (az Adatkezelő
megbízóinak) szereplőválogatás keretében személyes adatot továbbítson, azaz kiajánlja Önt, így
lehetővé téve azt, hogy Ön szerződési ajánlatot kapjon az Adatkezelő megbízói részére készülő
produkció (jellemzően reklám ) valamely szerepére.
A biztonságos és személyre szabott szerepválasztás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül
szükséges a törvényben foglalt személyes adatokat és a kiválasztott eseményhez kapcsolódó célzattal
az ismert testfelépítési és küllemi adatokat, valamint a végzettségre,egyéb tanult képességre és
elérhetőségre vonatkozó adatokat, fényképet, mozgóképet felvenni. (Az adatok körét a Regisztrációs
űrlap tartalmazza.)
2.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön mint érintett kifejezett
hozzájárulása.
2.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő szereplőválogatás céljából kezeli az Ön személyes adatait, amíg Ön a hozzájárulását
visszavonja.

3. Szereplőválogatás céljából gyűjtött adatok és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével
kapcsolatos jogérvényesítés
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon adatvédelmi felelősünkhöz, a fenti e-mail cím és
telefonszám bármelyikén. Ezen túlmenően Ön kérheti az adatai törlését, korlátozhatja az adatkezelés
körét, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ön jogosult továbbá arra, hogy visszajelzést kapjon a személyes
adatainak kezeléséről, jogosult a személyes adataira vonatkozó helyesbítést kérni.
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az
adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes
személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az
adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

