HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
FÉNYKÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ
Alulírott
név:

……………………………………………………………………..

lakcím:

……………………………………………………………………..

mint a kiskorú
név:

………………………………………………….………..

nevelési/oktatási intézmény neve,

………………………………………………………….

címe:

………………………………………………………….

(a továbbiakban: Gyermek) törvényes képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten, feltétel
nélkül és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a WESSLING Hungary Környezetvédelmi,
Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1045 Budapest, Anonymus utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-167826, adószám: 10772452-241, a továbbiakban: WESSLING Hungary Kft.) a WESSLING Tudásközpontban az alábbi
időpontban tartandó látogatás során a Gyermekről fénykép- és/vagy filmfelvételeket készítsen, vagy
közreműködője útján készíttessen, majd az elkészült felvételeket a WESSLING magyarországi
cégcsoport, illetve a WESSLING Tudásközpont népszerűsítése céljából, a Gyermek személyiségi jogait
és érdekeit mindenkor szem előtt tartva felhasználja.
Látogatás időpontja:

………………………………………………………………..

A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten, feltétel nélkül és önkéntesen hozzájárulok továbbá ahhoz,
hogy a WESSLING Hungary Kft. a fent megjelölt célból
a./ a látogatás során készült fénykép– és filmfelvételeket, valamint jelen nyilatkozatot bármilyen
formában, bármilyen adathordozóra rögzítse, azokat tárolja,
b./ a fénykép– és filmfelvételeket kizárólag a fenti célból Magyarország területén és Magyarország
területén kívül időbeli megkötés valamint a megjelenés számának és módjának korlátozása nélkül
felhasználja,
c./ a részére biztosított jogok rendeltetésszerű gyakorlása érdekében egyéb harmadik személyeket,
mint teljesítési segédeket a tevékenysége végzésébe bevonjon, és ennek érdekében a fénykép– és
filmfelvételek(e)t részére ideiglenesen átadja,
d./ a fénykép– és filmfelvételeket oly módon használja, ami a fenti felhasználási engedély
terjedelméből adódik, de kifejezetten a jelen pontokban nincs nevesítve.
A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a látogatás alkalmával készülő, az
ábrázolás módjában nem egyéniesített, a látogatókat, mint emberek csoportját megörökítő
(tömeg)felvételek készítéséhez és felhasználásához külön hozzájárulnom nem kell.
Kijelentem továbbá, hogy az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról megfelelő tájékoztatást kaptam, illetve a hozzájáruláson alapuló
adatkezelés részleteiről a WESSLING magyarországi cégcsoport Általános Adatvédelmi Szabályzatából
tájékozódtam.
Kijelentem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és mint akaratommal és a
tényekkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtam.
Budapest, 2019………………
_______________________________
……………………………..

