NYILATKOZAT
18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT, CSELEKVŐKÉPES KEDVEZMÉNYEZETT
RÉSZÉRE
a jelentkezési eljárás során benyújtott személyes adatok kezeléséhez, valamint kép- és
hangfelvétel készítéséhez, nyilvánossághoz történő közvetítéséhez
2018. évi Családok Éve keretében megrendezésre kerülő Családok éve – Erzsébetkarácsonyon résztvevők számára

Név: ........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................
Anyja születési neve: .............................................................................................................................

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a
jelentkezési eljárás során benyújtott személyes adataimat, egészségi állapotomra vonatkozó
adataimat (különleges adatok) a közfeladat ellátásával összefüggésben, az egészséget és
biztonságot nem veszélyeztető részvételem érdekében, a jelentkezési eljárással, illetve a
programmal kapcsolatban kezelje,
Hozzájárulok továbbá, hogy átadott adataim a jelentkezési eljárás, valamint az Erzsébet
Táborok ellenőrzése, elszámolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző
valamennyi szervek, mint például az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar
Államkincstár felé továbbításra kerüljenek, továbbá, hogy – nyertes jelentkezés esetén – az
adataimat tartalmazó jelentkezési anyag 2023. december 31. napjáig irattárban
megőrzésre/tárolásra kerüljön.
Tudomással
bírok
arról,
hogy
személyes
adataim
kezeléséről
az
ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu e-mail címen tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem
személyes adataim helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását, illetőleg, hogy jogaim
megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti illetékes bírósághoz
fordulhatok, valamint bejelentéssel élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1125 Budapest,
Pf. 5., telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Kifejezetten hozzájárulok, hogy rólam kép- és hangfelvétel (fotó és videó), továbbá interjú
készüljön a Családok éve, az Erzsébet Táborok és a Családok éve – Erzsébet-karácsony széles
nyilvánosság körében történő megismertetése céljából. Továbbá hozzájárulok – a Családok éve
keretében megvalósuló Erzsébet Táborok programon történő fotó- és videó felvételek
készítése során - a rólam készült felvételeknek a médiában, a Családok éve és az Erzsébet
Táborok online és offline felületein és egyéb – a Családok évét és az Erzsébet Táborokat
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népszerűsítő – online és offline felületeken történő felhasználásához, televíziókban történő
sugárzásához, sajtóanyagokban történő közzétételéhez, a program és a programmal
kapcsolatos nyilvánosan elérhető internetes oldalakon (különösen, de nem kizárólagosan a
Facebook, YouTube, Instagram felületeken és honlapokon) történő megjelenítéséhez, valamint
a Családok éve és az Erzsébet Táborok népszerűsítésével, továbbá a Családok éve – Erzsébetkarácsony megvalósulásával és népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató, és promóciós
anyagokban és arculathordozókon (pl. kiadvány, roll-up), televíziós és rádiós valamint egyéb
felületeken (pl. hirdetési felületek) történő teljes körű felhasználásához többek között fotók,
videók, idézetek, interjúk, sajtóanyagok, cikkek formájában. Az Erzsébet Alapítvány az általa,
vagy az általa megbízott által készített fotó- illetve videó felvételeket kereskedelmi célokra nem
használja fel, azok kizárólag a közfeladat maradéktalan ellátását és a jelen nyilatkozatban foglalt
népszerűsítést szolgálják. Ezzel kapcsolatban tudomásul veszem, hogy a fotó- és videó
felvételekre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban a jelen nyilatkozatban megadott
elérhetőségeken kérhetek tájékoztatást. Egyúttal kijelentem, hogy a közzé tett anyagok
tekintetében semmiféle szerzői jogi, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos követelésem nincs
és ilyennel a jövőben sem lépek fel.
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………….hó ………..napján.

…………………………………………
Aláírás
…………………………………………
(név nyomtatott betűvel)
Kedvezményezett neve

Jelen nyilatkozatot aláírás után a Szülői (kísérői) hozzájáruló nyilatkozattal együtt az E-táborok felületére
szükséges feltölteni.
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