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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
(katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők részére)
1. A kép- vagy kép- és hangfelvételeken (a továbbiakban: felvétel) történő részvétel kapcsán
képmásának mint személyes adatnak kezelésére a Ptk. 80.§ (2) bekezdése alapján,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül
sor.
2. Az adatkezelés célja a közvélemény tájékoztatása a katasztrófavédelmi tevékenység
körébe tartozó eseményekről.
3. A képfelvétel kapcsán adatkezelő az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
4. A képfelvételt a hivatásos katasztrófavédelmi szervek honlapján, a Katasztrófavédelem
Médiaszerverén, a Katasztrófavédelem hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, az ott
meghatározott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően, továbbá
megjelenhetnek a Katasztrófavédelem című folyóiratban is (a közzététel helye
megfelelően kiválasztandó). A Médiaszerverre feltöltött kép- és hangfelvételeket a sajtó és
média képviselői a Felhasználási Feltételeknek megfelelően vehetik át.
5. Az egyes személyeket bemutató, portré vagy életrajzi jellegű, közszereplésnek nem
minősülő megjelenítés alkalmanként egyedi hozzájárulással történik.
6. A honlapokon történő közzététel és a Médiaszerver szempontjából a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozónak minősül, egyéb esetek az
adatok feldolgozását az adatkezelő saját szervezetén belül, önállóan végzi.
7. A felvételeket – ha Ön később nem kéri azok törlését – nem selejtezhető iratként őrizzük
meg.
8. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:
a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél


tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,



személyes adatainak helyesbítését, valamint



személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá

b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

9. Amennyiben az Önt ábrázoló felvétel kezelésével kapcsolatosan sérelem érte, az Infotv.
52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, továbbá a Ptk.
84.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott .......................................... (16 év felettieknél saját aláírással, 16. életévüket be nem
töltötteknél törvényes képviselő aláírásával látja el a nyilatkozatot) hozzájárulok, hogy a
közösségi szolgálat teljesítése során az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alábbi
személyes adataimat kezelje:
- név:……………………………………………………
- anyja neve:……………………………………………
- születési helye, ideje:…………………………………

Az adatokat az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kizárólag a közösségi szolgálat
ellátásával kapcsolatos teljesítésigazolás kiállításához, valamint a közösségi szolgálat ellátása
során a szolgálatot ellátó azonosítására használja fel, a teljesítésigazolás kiadását követően
azokat nyilván nem tartja, a teljesítésigazolás az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen
maradó példányát a mindenkor hatályos Irattári Terv szerint irattározza és selejtezi.
Tudomásul veszem a fenti tájékoztatóban írottakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen
nyilatkozathoz

tartozó

tájékoztatóban

megjelölt

adatkezelő(k)

a

katasztrófavédelmi

tevékenység bemutatása céljából engem ábrázoló felvételt készítsen, és azt a tájékoztató
szerinti helyeken és feltételek mellett nyilvánosságra hozza.

Érd, 2016. év ……………… hó ……. nap

…………………………………
Nyilatkozó

…………………………………
Nyilatkozó törvényes képviselője

