
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

BEVEZETÉS 

Blue Orange Models Kommunikációs és Média Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 

683660, székhely: 1033 Budapest, Gyanta utca 2., adószám:  11926898-2-41, e-mail: 

info@rivercast.net) (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban részletezi az adatkezelési 

szabályzatát. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http:// 

http://diamondmodels.hu és a GDPR előírásain alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

http://diamondmodels.hu/adatkezelesi_szabalyzat_diamond.pdf. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 

Név:   Blue Orange Models Kft. 

Székhely: 1033 Budapest, Gyanta utca 2. 

E-mail:  info@rivercast.net 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 

annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 



Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 

(„elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően 

történik. 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy  

Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 

megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a 

reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 

reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés 

célja Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás 

időpontja Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) 

küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, 

új funkciókról stb.  

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti 

alapelvek tiszteletben tartásával. 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint 

• tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához. 



10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett 

kezdeményezni: 

- postai úton a   1033 Budapest, Gyanta utca 2., 

- e-mail címen a  info@rivercast.net. 

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) 

bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban 

meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól 

nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat 

csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és 

harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

13. Tájékoztatjuk, hogy  

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és az Adatkezelő jogos érdekén alapul. 

• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet 

küldeni. 


