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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
fotók készítéséhez és felhasználásához 

 

 
Alulírott …………..……………………………………......................... (törvényes képviselő), 
……………………………………………………………………………….……….………………….……………………... 
(lakcím), 
……………………………….…….. (születési hely és idő), ……………………………………… (telefonszám), 
továbbiakban: nyilatkozó, az alábbi adatvédelmi tájékoztató ismeretében 
hozzájárulok ahhoz, hogy a „Merkbau Rajzpályázat” címmel meghirdetett 
rajzpályázaton való részvétellel összefüggésben a MERKBAU Kft. az alábbi saját, 
illetve 16. életévét be nem töltött gyermekemről fotót vagy videót készítsen - az 
adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazottak szerint - az alábbi helyen és időben.  
 

Gyermek neve:  .................................................................................................................  
Gyermek életkora: .............................................................................................................  
Felvétel készítésének helye:  ...........................................................................................  
Felvétel készítésének ideje:  ............................................................................................  
 
Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy a MERKBAU Kft. a felvételeket az adatvédelmi 
tájékoztató szerinti célból és helyeken felhasználja és nyilvánosságra hozza.  
 
Elismerem, hogy jelen szerződés szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem 
vagyok jogosult.  
Kijelentem, hogy nevem nyilvános közléséhez szükség esetén a fotók közlése és 
alkalmazása során hozzájárulok.  
 
Tudomásom van arról, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal 
és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a 
korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.  
 
Az Adatvédelmi Tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét 
képezi, melynek ismeretében, hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt személyes 
adataimat és 16. életévét be nem töltött pályázó gyermekem személyes adatait a 
MERKBAU Kft. kezelje. 
 
Kelt: Kiskunhalas, 2019. év ……………………….. hónap ….... nap.  
 

 
 

........………………………………………….. 
a törvényes képviselő aláírása 
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Adatvédelmi tájékoztató  
az Adatkezelő által készített fénykép és videófelvételekről,  

a felvételek megjelenéséről 
 

 

 
A 2019. szeptember 9. napjától 2019. november 21. napjáig zajló „Merkbau Rajzpályázat” címmel 
rajzpályázatot hirdetett meg. Ezzel összefüggésben a MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (röv. név: MERKBAU Kft., székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83., Cg.: 03-09-
100240, tel.: +36-77/521-300, képviselője: Knáb János ügyvezető), mint Adatkezelő, fényképfelvételeket, 
videókat is készít. 
 
A felvételekre vonatkozó felhasználási jog kiterjed a fotók korlátlan számú és korlátlan ideig történő 
többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz  
közvetítésére és átdolgozására, kizárólag a www.merkbaukereskedelem.hu  és a 
www.facebook.com/merkbaukereskedelem honlapok oldalain történő megjelenésére. 
 
Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, 
ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása. 
Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. 
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.  
Az adattárolás módja: elektronikusan 
 
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 
rendeletében (GDPR), biztosított jogával (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez vagy „elfeledtetéshez 
való jog”, az adatok hordozhatóságához, az adatok zárolásához/korlátozásához, tiltakozáshoz való jog) 
továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: 
http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 
 
Az érintett a személyes adatainak a törlését az alábbi elérhetőségeken kérheti: 

• személyesen és postai úton: MERKBAU Kft. - Marketing, 6400 Kiskunhalas, Jókai utca 81-83. 
• elektronikus úton: marketing@merkbau.hu 

 
A pályázattal kapcsolatos további információkért látogasson el a 
http://merkbaukereskedelem.hu/hirek/merkbau-rajzpalyazat oldalra, vagy keresse munkatársainkat a 
marketing@merkbau.hu e-mail címen. 
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