Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 8. számú melléklete

Az Igazgatóság személyi állományába nem tartozó személyről készült
kép-vagy hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi
tájékoztató és nyilatkozat
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Tájékoztatjuk, hogy a közvélemény minél szélesebb körben történő tájékoztatása és
népszerűsítése céljából a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a tevékenységi körébe
tartozó, 20…… év ………………………………. hó ……… napján ……………………………………. helységben
megrendezésre kerülő …………………………………………………….-en (konkrét rendezvény, esemény,
program megnevezése) hozzájárulása esetén Önről kép-, és hangfelvételt [a továbbiakban: együtt:
felvétel] készíthet, amely felvételt
az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása esetén
Igazgatóságunk fel szeretne használni.
A kép- vagy kép- és hangfelvételeken történő részvétel kapcsán képmásának mint személyes
adatának kezelésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag a dolgozó önkéntes hozzájárulásával
kerülhet sor.
Amennyiben a felvétel készítőjének módjában áll megfelelő szóbeli tájékoztatást adni az
adatkezelésről, az Ön, mint érintett hozzájárulása szóban is beszerezhető, illetőleg Ön
hozzájárulását szóban is megadhatja.
Felhívom figyelmét arra, hogy nem szükséges az Ön hozzájárulása, ha a felvétel nyilvános közéleti
szereplés során készült felvételnek, vagy tömegfelvételnek minősül, vagy a felvétel Önről technikai
ellenőrzés keretében, a térfigyelő kamerákra vonatkozó rendelkezés szerinti ellenőrzése céljából
készült.
Hozzájárulás esetén a felvételt az Igazgatóság tájékoztató anyagaiban (pl. leporellók, kiadványok),
a honlapján, valamint hivatalos Facebook oldalán teheti közzé, az ott meghatározott adatvédelmi
irányelveknek megfelelően. A kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői kizárólag az
Igazgatóság tevékenységének bemutatása céljából, a felhasználási feltételeknek megfelelően
vehetik át.
A felvételeket – amennyiben Ön nem kéri azok törlését - az Adatkezelő Igazgatóság archívumában
selejtezés nélkül megőrzi.
Ön mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. Törvény alapján
a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását,
b) élhet tiltakozási jogával,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá
bírósághoz fordulhat.
A felvételeket - ha Ön később nem kéri azok törlését – az Igazgatóság archívumában selejtezés
nélkül megőrizzük.
Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat az Igazgatóság Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. A szabályzat honlapunkon [www.bfnp.hu] elhelyezésre
került.

NYILATKOZAT
Alulírott név: …………………………………………………………… kijelentem, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság fenti adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismertem, azt tudomásul
vettem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Igazgatóság tevékenységének bemutatása, népszerűsítése
céljából a tájékoztatóban meghatározott eseményen engem ábrázoló felvételt készítsen, és azt a
tájékoztató szerinti helyeken és feltételek mellett nyilvánosságra hozza.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és
az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a
tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.
Tudomásul veszem, hogy a rólam készült felvételeket - ha nem kérem azok törlését – az
Igazgatóság archívumában selejtezés nélkül megőrzi.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Csopak, 20……………év …………………………………..hó ……..-n.

……………………………………………………..
aláírás

