Hozzájáruló nyilatkozat fényképfelvétel, videófelvétel készítéséhez és felhasználásához
Adatkezelő:
név:
székhely:
nyilvántartási száma:
honlap:
facebook oldal:
képviseli:

Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (Társaság)
1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
01-09-308718
www.ntgn.hu
https://www.facebook.com/médiaképzés
Tímár Alpár László, ügyvezető

Adatvédelmi felelősök és elérhetőségeik
név:
e-mail cím:
telefonszám:

Harmos Beáta Ildikó
harmos.beata@ntgn.hu
+36203740083

Nyilatkozó magánszemély:
név:
e-mail cím:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:
A kezelni kívánt személyes adatok köre:
A személyes adatok címzettjei:

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés módja

A rendezvényesemény ideje alatt a résztvevőkről
felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek
hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják,
hogy a rendezvényről megfelelő múltidéző tartalom
(összefoglaló filmek / videók / reklámanyagok) kerüljenek
előállításra, továbbá a kihelyezett videókamerák
felvételeinek statisztikai célú (adott rendezvény
látogatottság mérése) felhasználására.
az érintett hozzájárulása
képmás (fénykép, mozgókép, videó) és hang
a Társaság irodájának, honlapjának, facebook oldalának
látogatói
A hozzájárulás visszavonásáig. Az Adatkezelő a
hozzájárulás visszavonásának érvényesítéséhez megtesz
minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a
nyilvánosságra hozott felvételeket visszavonja, törölje,
azonban az internetes technológia természetéből
fakadóan a korlátozás csak a hozzájárulást visszavonó
nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az
Adatkezelőt.
A felvételeket az Adatkezelő közösségi oldalakon,
sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra
hozhatja. Az Adatkezelő az érintett kifejezett és előzetes
hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az
érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a
rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a
felvételeken. Az Adatkezelő a rendezvényen résztvevő
látogató tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel
készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket
/piktogramot/ helyez ki. Amennyiben a látogató nem kíván
a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák
látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást
kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra
hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését
kérheti.

Tájékoztatás az érintett jogairól:
Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az info@ntgn.hu elérhetőségén jelezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani
További információk a „Tájékoztató a pályázatokon- /oktatáson/ rendezvényeken részt vevők adatainak kezeléséről”
szóló és az Adatkezelő honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
****
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Társaság által ______________napján szervezett
___________________ rendezvényen a szervező által fényképfelvételek, videófelvételek készülhetnek.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adatom Társaság fenti célú kezeléséhez
hozzájárulok.
Egyúttal hozzájárulok, hogy a rendezvényen rólam készült fényképfelvételeket az Adatkezelő nyilvánosan közzétegye
honlapján és Facebook oldalán.
Kelt ________________ 20__. év ________________ hó __. nap

____________________________
Aláírás

