ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS
INDIVIDUALIZÁLT KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA ESETÉN A IV.
INFORMATIKAI SZAKMAI NAP TEKINTETÉBEN
Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő 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 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi
Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 2:48. § (2) bekezdése alapján tömegfelvételek esetében
nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Ugyanakkor az individualizált
(egyedileg beazonosítható) képek esetén a Ptk. 2:48. § (1) bekezdését kell alkalmaznunk, miszerint a „képmás elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.”
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható. Jelen nyilatkozatában kezelt adatait a személyazonosító jel helyébe
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás céljából
vesszük fel. Esetleges adatkezelési panaszával a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Dr. Lajkó Dóra,
tel.: +36 (62) 342-376, e-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu
Az Informatikai Szakmai Nap adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
http://www.inf.u-szeged.hu/szakmainap

Alulírott
…………………………………………………………………..……………………………………..
(neve),
…………………………………………………………………………………………………….
(születési
neve),
valamint
…………………………………………………………………………………………………. (édesanyja születési neve) jelen hozzájáruló
nyilatkozatom aláírásával előzetes tájékoztatás alapján, kifejezett módon, önkéntes beleegyezésemet adom,
hogy (kérjük, X-szel jelölje meg!)
rólam individualizált képfelvétel készüljön
a rólam készített képfelvételt a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a hozzájárulás
visszavonásáig kezelje, és az Egyetem népszerűsítése érdekében felhasználja az adatkezelési
tájékoztatóban is rögzített Szegedi Tudományegyetem, az SZTE TTIK, valamint az SZTE TTIK
Informatikai Intézet online csatornáin keresztül

Dátum: ……………………………………………..

………………………………………………………………
aláírás

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS
PRIVÁT MOBILSZÁM KEZELÉSÉHEZ A IV. INFORMATIKAI SZAKMAI NAP TEKINTETÉBEN
Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő 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 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi
Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható. Jelen nyilatkozatában kezelt adatát (nevét) a személyazonosító jel
helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás
céljából vesszük fel. Esetleges adatkezelési panaszával a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Dr.
Lajkó Dóra, tel.: +36 (62) 342-376, e-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu
Az Informatikai Szakmai Nap adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
http://www.inf.u-szeged.hu/szakmainap

Alulírott …………………………………………………………………..…………………………………….. (név) jelen hozzájáruló
nyilatkozatom aláírásával előzetes tájékoztatás alapján, kifejezett módon, önkéntes beleegyezésemet adom,
hogy a privát mobilszámomat az Informatikai Szakmai Nap szervezői azonnali kapcsolattartási céllal kezeljék
az Informatikai Szakmai Nap adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint.

A privát mobilszámom: +36…………………………………………………………..

Dátum: ……………………………………………..

………………………………………………………………
aláírás

