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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A FELNŐTT KÉPZÉS SORÁN FÉNYKÉPFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS AZOK
FELHASZNÁLÁSÁHOZ

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő székhelye:

Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság
11-09-026332
26498825-2-11
2890 Tata, Tanoda tér 5/A

Adatkezelő elérhetősége:

tel.: +36 30 6910030
ugyvezeto@tatairendhaz.hu
Acsainé Dávid Ágnes

Adatkezelő képviselője:

A képzésen a Tatai Rend-ház Kft. a képzés szervezője, mint Adatkezelő fényképfelvételeket készít,
mely felvételeken a képzés résztvevői felismerhetőek lehetnek. A fényképfelvételeket Társaságunk
elektronikus felületeken (Társaság facebook oldala, honlapja) kívánja közzétenni, a képzés
megörökítése, felnőtt képzési tevékenységének népszerűsítése céljából, azonban direkt reklámcélból
nem használja fel.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása
szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

A képzés során főszabály szerint tömegfelvételek készülnek, amelynek célja az események
összhatásaiban való megjelenítése, ez esetben az érintettek nem egyedi személyekként, hanem mint a
tömeg részei láthatók.
Amennyiben személyek kiemelése történik a felvételen, az adatkezeléshez a felvételen szereplő
érintett hozzájárulása szükséges.
A fényképfelvétel útján megszerzett személyes adata kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor,
indoklás nélkül visszavonhatja, amely esetben a képfelvétel törlésre kerül.
Ezen igényét az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségein jelezheti.
adatkezelés célja: a képzésen fényképfelvételek készítése és azok elektronikus felületen (a Társaság
facebook oldala, honlapja) történő közzététele a képzés megörökítése, felnőtt képzési tevékenységének
népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása céljából.
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, azaz az Ön beleegyezése
adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, a
nyilvánosság tájékoztatásáig, illetve az érintett törlési kérelmét követően azonnal.
adattárolás módja: elektronikus
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AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén),
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 élhet adathordozhatósághoz való jogával,
a Társaság feltüntetett elérhetőségein.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
Amennyiben kérelme a hozzájárulás visszavonására irányul, úgy a Társaság intézkedik a fényképek
felvételek törléséről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszéknél élhet.
A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok.
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