26. számú melléklet
Tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat PÁLYÁZÓK részére fényképfelvétel, videófelvétel készítéséhez és
felhasználásához

Adatkezelő neve:

Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NTGN)

székhelye:

1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

cégjegyzékszáma:

01-09-308718

honlap:

www.ntgn.hu

facebook oldal:

https://www.facebook.com/médiaképzés

képviseli:

Tímár Alpár László, ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselőneve

Deák András

e-mail címe:

deak.andras@datashield.hu

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
A kezelt személyes adatok típusa:
Nyilvánosságra hozatal:
Az adatkezelés időtartama:

A tehetséggondozási programra való jelentkezés és kiválasztási folyamat ideje
alatt a résztvevőkről felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek
hangrögzítéssel egybekötve), mely azt a célt szolgálja, hogy a kiválasztási
folyamatot dokumentálja, az adatkezelő tevékenységét bemutassa.
AGDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettekképfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a felvételen
rögzített személyes adata, valamint a videófelvételek által rögzített hangja.
Az ntgn.hu címen elérhető honlapon, a facebook.com/médiaképzés címen, az
NTGN elektronikus hírlevelében, egyéb nyomtatott kiadványaiban,
közleményeiben, sajtótermékekben.
A felvétel készítése során készült nyersanyag tíz évig kerül megőrzésre, és az
interneten is tíz évig lesznek elérhetők a felvételek.

Alulírott, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. rólam atehetséggondozási
program kiválasztási folyamatának ideje alattpromóciós célból ellentételezés nélkül fényképet és videofelvételt készítsen, és
azt nyilvánosságra hozza internetes oldalán, az ntgn.hu címen, közösségi oldalán, a facebook.com/médiaképzés címen,
elektronikus hírlevelében, egyéb nyomtatott kiadványaiban, közleményeiben, sajtótermékekben, illetve szabadon
felhasználhatóvá tegye más sajtótermékek számára. Kijelentem, hogy a felvétel közzétételéhez adott hozzájárulásom
önkéntes, annak megtagadása számomra semmilyen hátrányt nem jelent.A felvétel készítése során készült nyersanyag tíz
évig kerül megőrzésre, a promóciós kiadványokban és az interneten is tíz évig lesznek elérhetők a felvételek.
Tájékoztatás az érintett jogairól:az érintett tudomásul veszi, hogy az elkészült képanyagot annak publikálása előtt
megtekintheti, és amennyiben a felvétel személyiségi jogait sértené, publikálása ellen tiltakozhat. A hozzájárulás bármikor,
korlátozástól mentesen visszavonható. Az érintett jogosult arra vonatkozóan tájékoztatást kérni, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz
hozzáférést kapjon. Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén kérheti, hogy az NTGN
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. Az érintett
tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. AzNTGNa kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Az érintett
észrevételével azNTGN-hez fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes
bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal
(www.naih.hu).
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt ________________ 20__. év ________________ hó __. nap
___________________________

___________________________

NÉV/ nyomtatott betűkkel

Aláírás

