HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Kifejezett hozzájárulásomat adom a 2013. évi V. törvény 2:48.§-a alapján, hogy
•

2022. szeptember 14.

napon, a Werk Café-ban (cím: 1132 Budapest, Csanády u. 11.) a BECK AND PARTNERS
Kft. által szervezett HR Reggeli rendezvényen a BECK AND PARTNERS Kft., mint jogosult
(továbbiakban: Jogosult) kép- és videofelvételt készítsen saját használatára, illetve
felhasználja a személyazonosságot felismerhető formában.
Hozzájárulok a képek promóciós/reklám célokra történő felhasználására, beleértve a
nyilvánosságra hozatalt is. Hozzájárulok a videofelvétel levetítéséhez, beleértve a
nyilvánosságra hozatalt is.
A felhasználás terjedelme és körülményei:
1. A felhasználási jogosultság megadása azzal a kitétellel történik, hogy a
fényképfelvételek magáncélú felhasználásának jogát fenntartom.
2. A fényképfelvételeket Jogosult akár nyomtatott, akár internetes termékeihez,
illetve internetes megjelenéseiben használhatja föl.
3. Jogosult jogosultsága korlátozástól mentes.
4. Tudomásul veszem, hogy Jogosult a fényképfelvételeket szakszerű
utómunkának aláveti, illetve azokat személyiségi jogot nem sértő módon
manipulálhatja.
5. Tudomásom van arról és elfogadom, hogy
a. a hozzájárulásom a nyilvánosságra hozatalt követően vissza nem
vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő
időszakra köti Jogosultat,
b. valamint az internetes technológia természetéből fakadóan Jogosult
a visszavonást követően csak saját magatartására vonatkozóan tud
kötelezettséget vállalni.
6. Jelen hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával a képfelvétel kapcsán Jogosult
birtokába jutott személyes adatok kezeléséhez is hozzájárulok, amelyre
vonatkozóan tájékoztatást kaptam.
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7. Kijelentem továbbá, hogy Jogosulttól a felhasználási jogosultságért sem jelen
nyilatkozat aláírásakor, sem a későbbiekben semminemű anyagi és nem anyagi
ellenszolgáltatást nem kérek, és nem kapok.
8. Tudomásul veszem, hogy a fotó és jelen nyilatkozatom személyes adatot is
tartalmaz, amely adatkezeléshez a nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok az
alábbi feltételekkel:
• adatkezelő személye: BECK AND PARTNERS Kft.
Tudomásul veszem, hogy a 2018. május 25-én hatályba lépett európai Általános
Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogaim vannak, amely jogok az
alábbiakat foglalják magában:
-

tájékoztatáshoz való jog;
hozzáférési jog;
módosítási jog;
törlési jog
korlátozáshoz való jog;
hordozáshoz és tiltakozáshoz való jog.

A jogszabályban biztosított jogaimat Jogosult, mint adatkezelő az alábbi e-mail
címre küldött kérés alapján teljesíti haladéktalanul (de maximum 30 napon
belül).
9. Amennyiben a személyes adatok törlését kérem, az adatkezelő köteles a jelen
nyilatkozatot anonimizálni. Tudomásul veszem azonban, hogy a már megjelent
fotók eltávolítása nem minden esetben lehetséges, az adattörlési kérelem ebben
az esetben kizárólag a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokra vonatkozik.
Törlési kérelmem esetén, a már megjelent fotók megőrzésén kívül az adatkezelő
további műveleteket nem végezhet, illetőleg a felvételt kizárólag személyes
adatok nélkül tárolhatja. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom
visszavonását követően a képfelvételen szereplő esetleges személyes adatokat
az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli tovább, amely adatkezelésre
vonatkozóan a jogszabályban biztosított jogaim továbbra is érvényesülnek.
10. Amennyiben az adatvédelmi szabályok esetleges megsértése felmerül, a
jogorvoslatot az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője segítségével kérhetem,
akinek elérhetősége: adatvedelem@bap.hu Amennyiben hatósági jogorvoslatot
kívánok igénybe venni a hatósági utat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság
biztosítja,
ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu.

Budapest, 2022.
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