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Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás a „Kenguru verseny” 

keretében átadott fénykép felhasználásához 

A Melletted a Helyem Egyesület (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41.; „Egyesület”) jelen adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a „Kenguru verseny” keretében az Egyesület rendelkezésére bocsátott 

Önről készült fényképeket. Az Egyesület tájékoztatja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelés 

az általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz képest speciális feltételeket tartalmaz és a „Kenguru-

verseny” keretében átadott fényképek tekintetében jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat kell 

alkalmazni. Az Egyesület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. 

A fényképet az Egyesület a „Kenguru verseny” keretében a tevékenységének ismertetése, vagy amennyiben 

ehhez hozzájárulását adta, tevékenységének népszerűsítése céljából kezeli. Az adatkezelési jogalapja az Ön 
hozzájárulása. 

A fényképe szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés 

megkötésének, továbbá semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni. 

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulását az 

info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Egyesület részére küldött postai levélben 

vonhatja vissza. 

Az Egyesület az Ön személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követő 5 munkanapig kezeli, amennyiben 

a hozzájárulását e-mailben vonja vissza, illetve a hozzájárulásának visszavonása kézhezvételétől számított 5 

munkanapig, amennyiben a hozzájárulását postai úton vonja vissza. Amennyiben a személyes adatai 

kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület a fenti személyes adatait törli a honlapjáról, 

illetve a közösségi média felületeiről. Az Egyesület felhívja a figyelmét, hogy a személyes adatai Egyesület általi 
törlése nem jelenti azt, hogy a személyes adatai az internetről, illetve a közösségi média felületekről véglegesen 

törlésre kerülnek és a személyes adatai esetlegesen archívumból nem érhetők el. 

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyesület a hozzájárulása alapján kezelt, az 

Egyesület jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta. 

Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja az Egyesület, akkor tájékoztatja 

Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról.  

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, 

illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival 

kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Egyesület részére az info@mellettedahelyem.hu mail címre küldött e-mail 

útján vagy postai levélben az Egyesület székhelyére küldött levél útján. 

Ha úgy gondolja, hogy az Egyesület megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk 

kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mellettedahelyem.hu, valamint panaszt nyújthat be a hatósághoz 

az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon:  +36 (1) 391-1400 

Fax:   +36 (1) 391-1410 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu. 

A fényképe Melletted a Helyem Egyesület (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u 41.) részére az Egyesület 

honlapján keresztül történő megküldésével   

 hozzájárul, hogy az Egyesület az Önről készült fényképeket a „Kenguru verseny” keretében időbeli korlátozás 

nélkül felhasználja és azt a honlapjára, valamint közösségi oldalára feltöltse, 

 hozzájárul, hogy az Egyesület az  Önről készült fényképeket időbeli korlátozás nélkül felhasználja a „Kenguru 

verseny”-ben történő részvétel céljából, de nem járul hozzá, hogy fényképét az Egyesület a honlapjára, valamint 

közösségi oldalára feltöltse. 

Tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájárulást az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy 
az Egyesület részére küldött levélben vagy az Egyesület részére átadott, aláírt nyilatkozatban bármikor 

visszavonhatja.  

 

--------------------------------------------- 

Szülő aláírása 
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