Önkéntes Hozzájáruló Nyilatkozat
Személyes adatok kezeléséhez és felhasználásához
(nagykorú táborozó esetén)

Tudomásul veszem és kifejezetten
-

HOZZÁJÁRULOK,

-

NEM JÁRULOK HOZZÁ,

(a megfelelő választ a jelentkezési lapon kell bejelölni)

hogy rólam a WOL Élet Szava által tartott tábor során – a táborral és annak programjaival
kapcsolatosan – akár csoportos, akár egyéni fénykép és/vagy videó felvétel készülhet.
Hozzájárulok továbbá, hogy az előbbiekben meghatározottak szerint rólam készült – fénykép/videó
– felvételeket a WOL Élet Szava promóciós anyagaiban felhasználja és azokat nyilvánosságra hozza
(pl. prospektusokban, szervezeti- és munkatársi szolgálati beszámolókban, a táborról készült
összefoglaló videókban, kiadványokban, interneten stb.). Az rólam készült fénykép és videó
felvételeket

elektronikusan

az

Alapítvány

öt

évig,

kinyomtatott

prospektusokban,

reklámanyagokban korlátlan ideig (adatkezelés ideje) kezelheti és használhatja kizárólag az
előbbiekben ismertetett célra.
Továbbá kifejezetten
-

HOZZÁJÁRULOK,

-

NEM JÁRULOK HOZZÁ,

(a megfelelő választ a jelentkezési lapon kell bejelölni)

hogy a WOL Élet Szava a jelentkezési lapon megadott személyes adataimat (név, születési idő, e-mail
cím, telefonszám) velem való kapcsolattartás és az Alapítvány programjairól való tájékoztatás céljából
ezen nyilatkozat visszavonásáig (adatkezelés ideje) kezelje.
Tudomásom van arról, hogy fenti nyilatkozataimat bármikor egyoldalúan a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítványhoz (cím: 2252 Tóalmás, Kókai u. 2., e-mail: info@eletszava.org) intézett
írásbeli kérelmemmel módosíthatom vagy visszavonhatom, valamint az Alapítvány hírleveléről való
leiratkozás is a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz adott nyilatkozatom visszavonásának számít.
Tudomásom van továbbá arról, hogy az Alapítvány ezen kérésem teljesítését csak olyan adat
tekintetében tagadhat meg, amelynek kezelése számára jogszabályon alapuló kötelezettsége
teljesítéséhez szükséges, jogszabályban előírt célból.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat nem érinti a jogszabályban kötelezően előírt
adatkezelések teljesítését.
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a hozzájárulás önkéntességéről, továbbá arról, hogy annak
megtagadása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.
Kijelentem, hogy az adatok kezeléséről, az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról tájékoztatást
kaptam, az alapítvány Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem.

Adatkezelés célja: (1) a tábor népszerűsítése, promóciója, (2) kapcsolattartás és az alapítvány
programjairól való tájékoztatás.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.
Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított munkatársai és
önkéntesei, akiknek a feladatuk végzéséhez feltétlen szükséges.
Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz
való hozzáférést, adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, valamint megilleti az
adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Jogainak sérelme esetén joga van közvetlenül az adatkezelőhöz és az adatvédelmi tisztviselőhöz
fordulni, valamint panasszal élni az adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363
Budapest Pf. 9. ; telefon: +36 1 391 1400;
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal:
https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat), továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.
Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.eletszava.org/adatvedelem
weboldalon. Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.

Adatkezelő: WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány

Adatvédelmi tisztviselő:

Képviseli: Alex Konya

Dr. Frank Edit

e-mail cím: info@eletszava.org

e-mail cím: drfrankedit@t-online.hu

telefonszám: +36 29 800 700

telefonszám: +36 30 369 2823

postai cím: 2252 Tóalmás, Kókai u. 2.

postai cím: 1122 Budapest, Maros u. 7. fsz. 2.

