A MÁV Zrt. és a Gyermekvasutasokért Alapítvány

Adatkezelési tájékoztatója
a gyermekvasutas képzésben és szolgálatban való részvétel, valamint
a Gyermekvasút népszerűsítése céljából kezelt adatok védelméről
Nyilvántartási száma: MVZ-82
Bevezető
A MÁV Zrt. 1948 óta üzemelteti a Széchenyi-hegyi Gyermekvasutat (továbbiakban: Gyermekvasút).
Fennállása alatt nemzedékek töltötték gyermekkoruk meghatározó éveit a budai kisvasúton tizenévesen helytállva a felnőttek komolyságát követelő vasútüzemi feladatokban.
A Gyermekvasút a MÁV Zrt. büszkesége, amely 2015-ben a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült,
mint a leghosszabb, gyermekek által működtetett vasútvonal. Ez a különleges hely utasok ezreit vonzza
a világ minden tájáról, a gyermekvasutasok képzésének és szolgálatellátásának bemutatása pedig felkelti
a széleskörű nyilvánosság érdeklődését.
A jövő vasutas generációit nevelő szervezet mindennapjairól a MÁV Zrt. rendszeresen tájékoztatja a
média képviselőit és az érdeklődőket.
A Gyermekvasút, mint a jövő nemzedékek képzésére és nevelésére létrejött speciális vasúti szervezeti
egység a Gyermekvasutasokért Alapítvánnyal együttműködésben az oktatást, szolgálatteljesítést és
szabadidős tevékenységeket is magában foglaló komplex programmal segíti elő a gyermekek
hivatásválasztását és felelősségvállalásra nevelését.
Jelen adatkezelési tájékoztató nagykorú érintetthez, valamint gyermekkorú érintettek törvényes
képviselőihez szól.
1. Az adatkezelés célja
1.1 A gyermekvasutas képzésben és szolgálatban való részvétel elősegítése (jelentkezés) érdekében
az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése.
1.2 A gyermekvasutas képzés, szolgálat és programok (így különösen táboroztatás, szakmai
kirándulás) lebonyolítása.
1.3 A Gyermekvasút népszerűsítése az érintettekről a képzés és szolgálatteljesítés közben, ezekkel
összefüggő rendezvényeken (pl. gyermekvasutas avatás) és szabadidős programokon (pl.
táboroztatás, kirándulás) a MÁV Zrt. részére készített fénykép- és videófelvétel (továbbiakban:
Képmás), valamint érintett személyes adatát (így különösen Képmást) tartalmazó
hír/interjú/riport/egyéb műfajú médiatartalom (továbbiakban: Médiatartalom) előállítása és
felhasználása által.
2. Az adatkezelés jogalapja
- Az 1.1-1.2 pontban jelzett adatkezelési részcélok megvalósulásához szükséges személyes
adatkezelés esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
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adatvédelmi rendelet vagy GDPR) az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerinti hozzájárulás, illetve egészségügyi személyes adatok (pl. allergia és egyéb intolerancia )
kezelése esetén a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.
- Az 1.3 pontban jelzett adatkezelési részcél esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 2:48. § (1) bekezdésére.
A hozzájárulásokat az érintett/törvényes képviselője jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében, annak
elfogadásával, a mellékletet képező nyilatkozat jelölőnégyzeteinek önkéntes és határozott
megjelölésével teszi meg (kinyilvánítja).
A hozzájáruló nyilatkozatokat Adatkezelő1 MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Csomóponti
Főnökségének telephelyén (1021 Budapest, Hűvösvölgy) zárt szekrényben tárolja.
3. Adatkezelők:
Adatkezelő1
Név:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042272
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
10856417-2-44
további adatkezelő az 1.2-1.3 szerinti adatkezelési részcélok esetében:
Adatkezelő2
Név:
Gyermekvasutasokért Alapítvány
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Nyilvántartási szám: 01-01-0005618
A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám:
18075144-2-42
4. Adatfeldolgozó, adattovábbítás címzettje
Adatfeldolgozó Adatkezelő1 adatkezelése tekintetében:
Szolgáltatói szerződés alapján: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-045838
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
14130179-2-44
E-mail:
helpdesk@mav-szk.hu
Adattárolás helye:
1012 Budapest, Krisztina krt. 37/A
Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat az ugyanott megjelölt ideig tárolja. Adatfeldolgozó
Adatkezelő1-gyel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely
magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.
Adatkezelő2 adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adattovábbítás címzettje:
A gyermekvasutas képzés és szolgálat teljesítése körében szerveződő programok (így különösen
táboroztatás, kirándulás) meghirdetésekor Adatkezelő2 mint szervező a programot meghirdető
levelében (felhívásában) tájékoztatja az érintetteket (törvényes képviselőiket) az adattovábbítás
szükségességéről (pl. szállásfoglalás, utaslista összeállítása) a továbbítandó adatokról és az
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adattovábbítás címzettjéről. Az érintett (törvényes képviselője) a programra szóló jelentkezés
benyújtásával, valamint Adatkezelő2-höz való eljuttatásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési lapon
felvett adatokat a lebonyolítás érdekében továbbítsák a felhívásban feltüntetett címzettnek.
5. A kezelt adatok köre, közzététele
Az adatkezelés a gyermekvasutasok tanulmányi előmenetele, szolgálatteljesítése és az ezekhez
kapcsolódó szabadidős (fakultatív) programok során az alábbiak szerint valósul meg:
Előkészítés: Adatkezelő1 a gyermekvasutas képzésben és szolgálatban való részvétel elősegítése
(jelentkezés) érdekében az azonosításhoz, alkalmasság megállapításához és kapcsolattartáshoz
szükséges személyes adatokat kezel.
Lebonyolítás: A gyermekvasutas képzés, szolgálat lebonyolítása érdekében Adatkezelő1, a
gyermekvasutasok számára szervezett fakultatív programok esetében – azok jellegétől függően –
Adatkezelő1 vagy Adatkezelő2 kezel adatokat az érintettekről.
Népszerűsítés: Adatkezelők az érintettek Képmását kezelik a Gyermekvasút népszerűsítése az
érintettekről a képzés és ezzel összefüggő programokon és/vagy szolgálatteljesítés közben készített
Képmás előállítása, továbbá Médiatartalom készítése és felhasználása (közzététele) által.

Adatkezelés
célja

előkészítés,
lebonyolítás:
(1.1-1.2)

Adatkezelő

MÁV Zrt.

Kezelt
személyes
adatok
érintett neve,
születési helye
és ideje,
anyja neve,
TAJ száma,
lakcíme,
e-mail címe,
egészségügyi
alkalmasság,
allergia és
egyéb
intolerancia,
oktatási
intézmény
hozzájárulása,
tanulmányi
átlag,
törvényes
képviselő(k)
neve, lakcíme,
e-mail címe,
telefonszáma
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Adatkezelés
jogalapja

Hozzájárulás
a GDPR
6. cikk (1) a)
pont és a 9.
cikk (2) a)
pont alapján

Adatkezelés időtartama

A jelentkezés elutasítása
esetén: az elutasítástól
számított 30 nap.
A jelentkezés elfogadása
esetén a tanfolyam
befejezését követő 3 év.
Ifivezetői szolgálat1
vállalása esetén a
szolgálat megszűnését
követő 3 év.

A gyermekvasutas szolgálatot teljesített, általános iskolai tanulmányaikat befejező fiatalok a gyermekvasutasok képzését
és szolgálatát támogató ún. ifivezetői tevékenységet láthatnak el.
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lebonyolítás
(1.2)

népszerűsítés
(1.3)

Gyermekvasutasokért
Alapítvány
(kizárólag a
szabadidős
programok, pl:
táboroztatás
lebonyolítása esetén)

MÁV Zrt.,
Gyermekvasutasokért
Alapítvány

név
születési hely és
idő,
anyja neve,
TAJ száma,
lakcím,
e-mail,
allergia és
egyéb
intolerancia,
törvényes
képviselő(k)
neve, lakcíme,
e-mail címe,
telefonszáma

Hozzájárulás
a GDPR 6.
cikk (1) a)
pont
és 9. cikk (2)
a) pont
alapján

az érintett
Képmása

Hozzájárulás
a GDPR
6. cikk (1) a)
pontja
alapján,
figyelemmel
a Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013.
évi V.
törvény 2:48.
§ (1)
bekezdésére

A szabadidős program
lebonyolítását követő 1
év.

A felvétel készítését
követő 3 év

6. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelők az adatokat fenti táblázat szerinti ideig kezelik.
Az Adatkezelők az érintett személyekről készült Képmást (a készítéstől számított 3 éven belül
használhatják fel, illetve az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot három évig őrzik meg.
Az Ön és gyermeke adatai, valamint gyermeke Képmását tartalmazó felvételek a táblázatban jelzett
időtartamokat követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.
Az 1.3 részcél megvalósítása érdekében előállított médiatartalmakat Adatkezelő1 az Adatfeldolgozó
által biztosított tárhelyen archiválja, a nyomdai úton előállított kiadványok köteles példányát az
Országos Széchényi Könyvtár részére megküldi.
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek és közzététel
Az adatok megismerésére kizárólag a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Csomóponti
Főnökségének munkatársai (az 1.1-1.2 részcélok vonatkozásában), a Gyermekvasutasokért Alapítvány
programszervezését felelős munkatársai (az 1.2-1.3 részcélok vonatkozásában), valamint, a MÁV Zrt.
Kommunikációs Igazgatóságának kijelölt szakemberei (az 1.3 részcél vonatkozásában) jogosultak.
A mellékletként csatolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat jelen adatkezelési tájékoztató részét képezi.
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Az érintettről készült Képmások, valamint Médiatartalom a következő felületeken kerülhetnek
közzétételre:
- Közösségi médiafelületek (jelenleg: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter)
- Videómegosztó portálok
- MÁV-csoport és Gyermekvasút honlapjai
- Reklám-, illetve média megjelenések
- Szakmai rendezvények, illetve konferenciák
- Fedélzeti- és vágányvégi kijelzők
- Belső kommunikációs hálózat csatornái: a Vasutas Magazinban (a MÁV-csoport hivatalos
lapjában), a MÁV-csoport intranet felületén, a MÁV-csoport Hírlevél című elektronikus
kiadványában, valamint a MÁV-csoport egyéb, belső vállalati kommunikációs felületein (így
különösen HIR-KÉP elektronikus információs rendszer).
A közzétételéért Adatkezelők anyagi ellenszolgáltatást nem nyújtanak.
Az érintettről készült Képmást, valamint az érintettek személyes adatait Adatkezelők jelen
tájékoztatóban ismertetettektől eltérő egyéb célra nem használják fel.
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet bármelyik adatkezelőtől,
kérheti saját/törvényes képviselete alatt álló gyermek személyes adatainak helyesbítését, törlését,
valamint az adatkezelés korlátozását.
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön/törvényes
képviselete alatt álló gyermek személyes adatait, illetve adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az
Adatkezelő által megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az
Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
8.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) a) pontja, valamint a Ptk. 2:48.§ (1) bekezdés
szerinti hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
8.3. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Ön/törvényes
képviselete alatt álló gyermek személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő
személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
•
az adatkezelő megnevezése
•
adatkezelés célja, jogalapja
•
a kezelt személyes adatok kategóriái,
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•
•

az adatkezelés időtartama,
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön/törvényes képviselete alatt álló
gyermek adatait,
•
az Ön/törvényes felügyelete alatt álló gyermek adatkezeléssel összefüggő jogai, valamint azok
érvényesítésének módja,
•
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az
nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további
másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Önre/törvényes képviselete alatt álló
gyermekre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti saját/törvényes képviselete alatt álló
gyermek személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a cél eléréséhez az
adatok további kezelése nem szükséges, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának
meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt jogszabály, bíróság vagy hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
Ön/törvényes képviselete alatt álló gyermek jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás
céljából vagy statisztikai célból szükségesek, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükségesek.
8.5. Az adatok kezelésének korlátozása
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a saját/törvényes képviselete alatt álló
gyermek személyes adatait az Adatkezelő korlátozza amennyiben:
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának
korlátozását;
az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a
személyes adatokat Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeli. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás
feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.
9. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
-

Adatkezelő önállóan vagy az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket:
a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a biztonsági szabályzatban
foglaltaknak megfelelően működjön vagy működjenek;
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-

-

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék
el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
c) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;
továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 11. pontban meghatározott
adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt
állományokat az Adatkezelő önállóan vagy az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és
egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett legyen (adat bizalmassága).

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk
Az Ön vagy törvényes képviselete alatt álló gyermek jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az
Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Ön vagy törvényes képviselete alatt álló gyermek jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az
Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel
szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye
illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége,
akkor az Adatkezelő a 3. pontban meghatározott elérhetőségeken áll rendelkezésre.
Ha az Ön vagy kiskorú gyermeke adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a MÁV
Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének az adatvedelem@mav.hu címre írhat.
11. Releváns jogszabályok:
-

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet vagy GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kiadás napja: 2019. május 23.
MÁV Zrt.
Gyermekvasutasokért Alapítvány
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Melléklet a MVZ-82 nyilvántartási számú adatvédelmi tájékoztatóhoz

Törvényes képviselői (szülői)
adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat
a gyermekvasutas képzésben és szolgálatban való részvétel, valamint a Gyermekvasút
népszerűsítése érdekében végzett adatkezeléshez
Kérjük, a jelölőnégyzetben válaszát jelölje X-el!

Alulírott ………………………………………………………………………………… (név)
e-mail cím:…….…………………………., mint ……………………………………………
nevű, ………………….-án született gyermekem törvényes képviselője kijelentem, hogy a
MÁV Zrt. és a Gyermekvasutasokért Alapítvány által kiadott, gyermekvasutas képzésben
és szolgálatban való részvétel, valamint a Gyermekvasút népszerűsítése céljából kezelt
adatok védelméről szóló tájékoztatót (továbbiakban: adatvédelmi tájékoztatót) megismertem,
megértettem, az abban foglaltakat elfogadom.
□Saját személyes adataim / □fent megnevezett törvényes képviseletem alatt álló gyermek
adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a 9. cikk (2) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy
a MÁV Zrt. a gyermekvasutas tanfolyamra történő jelentkezés, képzés és szolgálatteljesítés
során az adatkezelési tájékoztató 5. pontjában foglalt adatokat az ott jelölt ideig és a
tájékoztatóan rögzített módon kezelje.
□ Igen

□ Nem

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a 9. cikk (2) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy
a Gyermekvasutasokért Alapítvány a képzéshez kapcsolódó szabadidős (fakultatív)
programokra (kirándulás, táborozás, stb.) történő jelentkezés esetén a tájékoztató 5. pontjában
foglalt adatokat az ott jelölt ideig és a tájékoztatóban rögzített módon kezelje, továbbá a
programokon való részvétel biztosítása érdekében továbbítsa azokat a programról szóló
felhívásban szereplő, adattovábbítás címzettjeként megjelölt(ek) részére.
□ Igen

□ Nem

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok
ahhoz, hogy □ rólam / □ törvényes képviseletem alatt álló gyermekről az adatvédelmi
tájékoztató 1.3 pontjában foglaltak szerinti célból fénykép- és videófelvétel készüljön, azokat a
tájékoztató 3. pontjában szereplő adatkezelők kezeljék.
□ Igen

□ Nem

Hozzájárulok, hogy a □ rólam / □ törvényes képviseletem alatt álló gyermekről készült
képmás, képmást tartalmazó médiatartalom a tájékoztató 7. pontja szerinti felületeken
közzétételre kerüljenek.
□ Igen
□ Nem
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Tájékoztatást kaptam arról, hogy a közzétételéért az adatkezelők anyagi ellenszolgáltatást nem
nyújtanak. Az anyagi ellentételezésre sem most, sem pedig a jövőben nem tartok igényt, arról
kifejezetten lemondok.
□ Igen

□ Nem

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

…………………………………………..
érintett (gyermek aláírása)

……………………………………..
törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú1:

Tanú2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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