
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. 

1.  

MEGHATÁROZÁSOK 

·                 a GDPR  (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 
Rendelete; 

·                 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
·                 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
·                  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
·                 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
·                 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 

·         adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
·         címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 



címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
·                 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

2. 
AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes 
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az 
alábbiakra: 

·         A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon végzi. 

·         A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthet. 
·                 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges 

mértékű lehet. 
·                 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 
·                 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek 

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

·                 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága. 

·                 Az adatok kezelését az adatkezelőnek oly módon kell megtennie, hogy a jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet biztosítsa. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell. 

A SilverChic Modellügynökség tulajdonosa: Ilkaházi Júlia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: 
Adatkezelő). 

Adatkezelő adatai: 

Ilkaházi Júlia egyéni vállalkozó (tulajdonos és üzemeltető) Fő tevékenység: 749002 – Közvetítési, 
ügynöki szolgáltatás Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 62. 3. 6. Nyilvántartási szám: 
53485494 



Adószám: 69647637-1-41 
Telefonszám: 06 30 849 9949 
E-mail: julia.ilkahazi@yahoo.com, silverchicmodels@yahoo.com 

A modellügynökség ügyel a felhasználók személyes adatainak védelmére, a kötelező jogi 
rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

Adatkezelés jogcíme:  az érintett hozzájárulása/ szerződés teljesítése 
    
Jelen adatkezelési tájékoztató a weboldalon történő regisztrációnál megadott személyes adatokra 
és az 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, nem, telefonszám, email cím, 
facebook elérési link, testméretek, külső jegyek, 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 modellügynökség sms-ben és/vagy e-mail-ben, esetleg facebook 
üzenetben tájékoztatja a lehetséges munkákról, kiválasztás esetén forgatási, fotózási helyszíneket 
és időpontokat küld, melynek célja, hogy a munkavállalás gördülékenyen történjen. 

A regisztrált felhasználók adatainak tárolása, kezelése, illetve továbbításának célja, hogy a 
modellügynökség kiközvetítse a felhasználókat munkavállalás céljából. A modellügynökség a 
regisztrációkor megadott személyes adatokon túl továbbíthatja egy harmadik fél számára a 
felhasználók fotóit, méreteit, hogy elősegítse a munkához való jutást.  

A modellügynökség 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 SilverChic 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, de legfeljebb 5 évig. 

A felhasználónak bármikor jogában áll a róla tárolt adatok megtekinteni, illetve kérheti adatainak 
törlését. Ilyen jellegű kérés esetén a modellügynökség ennek a lehető legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb harminc napon belül eleget tesz. Törlési, tájékoztatási kérésekkel kapcsolatban írjon a: 
  

silverchicmodels@yahoo.com címre. 

mailto:julia.ilkahazi@yahoo.com
mailto:silverchicmodels@yahoo.com


Az adatkezelési tájékoztató  elérhető az alábbi oldalról: 

www.silverchicmodels.com 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben 
a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén. 

3. 
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet 
tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen 
forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az 
Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy 
valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. 
Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által 
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának 
zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön 
által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 



A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés 
ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről 
Önt e-mailben tájékoztatjuk. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó. 

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.silverchicmodels.com kizárólag technikai cookie-kat használ, melynek használatát a 
weboldal tartalmának megismeréséhez el kell fogadni. Más cookie-kat az oldal nem használ. 

   
4. 

TEENDŐK ADATVÉDELMI INCIDENSEK ESETÉN 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatvédelmi incidens bejelentése: 

A  kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlelése 
esetén az azt észlelő köteles az incidenst haladéktanul jelenteni az adatkezlőnek.  

Ilyen incidens lehet például ha 
·         személyes adathoz jogosulatlan hozzáférést, 
·         személyes adat jogosulatlan megváltoztatását, 
·         személyes adat jogosulatlan továbbítását, 
·         személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, 
·         személyes adat jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, vagy 
·         véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli. 



Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az informatikai rendszert, úgy az adatkezelőn kívül az 
informatikai rendszerért felelős vezetőt is tájékoztatni kell. Az adatkezelő intézkedik az eset 
kivizsgálására. Ha az adatfeldolgozónál történik adatvédelmi incidens, abban az esetben az 
adatfeldolgozó haladéktalanul köteles jelenteni az incidenst az adatkezelőnek. 

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése: 

Az adatkezlő az általa a vizsgálattal megbízott személy a bejelentést megvizsgálja. A vizsgálat során 
a bejelentőtől az incidenssel kapcsolatban adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni. 

A bejelentő adatszolgáltatásának tartalmaznia kell: 

·         az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
·         az incidens leírását, körülményeit és hatásait, 
·         az incidens során kompromittálódott adatok körét és számosságát, 
·         a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 
·         az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 
·         a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, annak 
végrehajtása a cég vezetőjének a felelőssége. A vizsgálat elvégzésével a cég vezetője felelős 
személyt bízhat meg. 
Az adatszolgáltatás alapján a cég vezetője – illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy – 
javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekre az adatok kezelését 
vagy feldolgozását végző szakterületnek illetve személyeknek. 

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről a cég vezetője dönt szükség esetén az 
illetékes adatkezelő vagy feldolgozó szakterület vezetőjének bevonásával. 

Adatvédelmi incidens esetén a cég késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, 
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető 
meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is 
közölni lehet. 

Az érintettek tájékoztatása: 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia 
kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat: 



·         az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, 
·         az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, valamint 
·                 a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

·         a cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket 
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat, 
·                 a cég az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg, 
·         a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
a cégnek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnia vagy olyan hasonló 
intézkedést kell hoznia, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Amennyiben a cég még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 
hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 
jár-e – elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie, az abban 
szereplő adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig különleges adatokat érintő 
incidens esetében 20 évig meg kell őrizni. 

5. 
ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS 

Adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. Az 
Nyilvántartás az egyes adatkezelési tevékenységeket foglalja össze, és minden adatkezelés 
vonatkozásában tartalmazza:  

1. az adatkezelő nevét és elérhetőségét; 
2. (amennyiben van), az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét; 
3. az adatkezelés célját; 
4. az adatkezelés jogalapját; 
5. az érintettek körét; 
6. a kezelt adatok körét; 
7. az adattovábbításra vonatkozó információkat, ide értve az adatfeldolgozókat, közös 

adatkezelőket, címzetteket, harmadik személyeket, harmadik országbeli címzetteket; 
8. az adatkezelés tartamát; 



9. az operatív rendszerbe való betagozódását (a vonatkozó technikai és szervezeti 
intézkedések leírását); 

10. egyéb információkat 

6. 
ADATBIZTONSÁG 

Adatkezelő  tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférésből erednek. 

Ennek megfelelően adatkezelő minden esetben törekszik biztosítani az adatok hatékony 
biztonságát szolgáló technikai, technológiai és fizikai intézkedések foganatosítását, amelyek 
meggátolják az adatszivárgást, adatvesztést, adatlopást, vagy külső támadások kivitelezését.  

Budapest, 2019. április. 2.


