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– az alábbiakban részletezettek szerint kifejezett hozzájárulásomat adom a 2013. évi V. törvény
2:48.§-a alapján, hogy
a ………………………………………………………………………… által az 24.hu hírportál, illetve a Sokszínű
Vidék aloldal számára beküldésre kerülő személyes adataimat az alább megjelölt adatkezelő
(továbbiakban Jogosult vagy adatkezelő) kezelje, a rólam készített képmásokat, illetve a
személyes adataimat a Jogosult nyilvánosságra hozza, illetve felhasználja a személyazonosságot
felismerhető formában.
Tudomásul veszem, hogy a fotó, illetve a szöveg és jelen nyilatkozatom személyes adatot is
tartalmaz, amely adatkezeléshez a nyilatkozat aláírásával hozzájárulok az alábbi feltételekkel:
Adatkezelő adatai:
adatkezelő személye: Central Digitális Média Kft.
címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
levélcím: Budapest 1872
telefon: +36 1 437 1100
fax: +36 1 437 3737
e-mail: info@centralmediacsoport.hu
Tudomásul veszem, hogy a 2018. május 25-én hatályba lépett 679/2016. számú európai Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) meghatározott jogaim vannak, amely jogok az alábbiakat
foglalják magában:
(a)
tájékoztatáshoz való jog;
(e)
korlátozáshoz való jog;
(b)
hozzáférési jog;
(f)
hordozáshoz való jo;
(c)
módosítási jog;
(g)
tiltakozáshoz való jog.
(d)
törlési jog;
A jogszabályban biztosított jogaimat az adatkezelő kérés alapján teljesíti legkésőbb 30 napon belül.
Részletes tájékoztatás elérhető itt: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalismedia-adatkezelesi-tajekoztato/
A felhasználás terjedelme és körülményei:
1.

2.

A fényképfelvételeket Jogosult kizárólag a 24.hu hírportál, illetve a Sokszínű Vidék aloldal
üzemeltetése kapcsán használhatja föl. Ettől eltérő felhasználás esetén tájékoztatásom
szükséges.
A fényképfelvételeket Jogosult a fotóarchivumában tárolhatja.

3.

Tudomásul veszem, hogy Jogosult a fényképfelvételeket szakszerű utómunkának
alávetheti, illetve azokat személyiségi jogot nem sértő módon manipulálhatja.
4.
Azon fényképfelvételeket, amelyek vonatkozásában a nyilvánosságra hozatal lehetőségét
kifejezetten kizárom, Jogosult semmilyen módon nem használhatja föl.
5.
A fényképfelvételek csak a közvélemény által nem elítélhető vagy kifejezetten pozitív
kontextusban használhatók fel, azok félreérthető tárgyú vagy tartalmú megjelenésben nem
közölhetők.
6.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy
a.
a hozzájárulásom a nyilvánosságra hozatalt követően vissza nem vonható a GDPR 17.
cikk (3) bekezdés a) pontjára (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való
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jog gyakorlása céljából történő adatkezelés), valamint a 85. cikkében foglaltakra tekintettel –
kivéve az adatkezelésekre vonatkozó rendelkezéseket (lásd 7. pont), a korlátozás csak a tiltó
nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a Jogosultat,
b.
valamint az internetes technológia természetéből fakadóan a GDPR 17. cikk (2)
bekezdés alapján a Jogosult az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket, azonban
a jogosult a visszavonást követően csak saját magatartására
vonatkozóan tud kötelezettséget vállalni.
c.
a 2010. CIV. tv. 15. § (2) bekezdése értelmében csak az érdemben megváltoztatott
vagy eltorzított, és a nyilatkozat tevő számára emiatt sérelmes nyilatkozat nem közölhető.
7.
Amennyiben a személyes adatok törlését kérem, a Jogosult a jelen nyilatkozatot köteles
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. 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 érintetti jogaim továbbra is érvényesülnek.
8.
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.
9.
Amennyiben az adatvédelmi szabályok esetleges megsértése felmerül a jogorvoslatot az
adatvedelem@centralmediacsoport.hu
e-mail
címen
kérhetek.
Amennyiben
hatósági
jogorvoslatot kívánok igénybe venni a hatósági utat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság biztosítja, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu, továbbá az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhatok.
Kelt: …………………………………………………………………., 2019. ……………………………………… hónap …………… nap.

Aláírás(ok):
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