
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL
KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ RENDEZVÉNYEKEN

A  POS  Services  Kft.  (1036  Budapest,  Lajos  utca  74-76.)  munkatársai  a  SPAR  SHOWROOM  2022
eseményen  fényképfelvételeket,  illetve  hang-  és  videofelvételeket  („Képmás”)  készíthetnek,
melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet. Az elkészült felvételek a POS Services Kft. saját
weboldalain („Honlapok”), közösségi oldalain, a cég belső kommunikációra szolgáló platformjain, a
céggel kapcsolatosan megjelenő nyomtatott vagy elektronikus sajtó megjelenési felületein, illetve a
cég népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató anyagokban teheti közzé. A POS Services Kft. egyes
személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48.
§ (2) bekezdése – azaz törvényi rendelkezések alapján –, emellett fényképfelvételeket, illetve hang-
és videofelvételeket a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján is kezel.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48.
§ (2) bekezdése.

Nyilatkozata megtételével tudomásul veszi, hogy a fényképfelvételek, illetve hang- és videofelvétel
előállítója  és tulajdonosa a POS Services Kft.  A SPAR SHOWROOM 2022 célja a  POS Services Kft.
tevékenységének széles körben történő bemutatása. Hozzájárulásának megadásával Ön a GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pontjának, valamint a Ptk. 2:48. §-ának megfelelően hozzájárul továbbá ahhoz, hogy
az így  készült  fényképfelvételt,  illetve  hang-  és  videofelvételt  a  POS Services  Kft.  a  nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tegye, azt  földrajzi  és időbeli  korlátozás nélkül  terjessze,  továbbá utólag
módosítsa, mely hozzájárulás kiterjed a szerkesztés eredményeként létrejött produktumra is.

Jelen hozzájárulásának megadásakor Ön kifejezetten lemond bármilyen, a képmás felhasználásával
kapcsolatos  díjazási  igényéről,  továbbá  –  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok  által  megengedett
mértékben – lemond a képmás felhasználásából eredő kártalanítási vagy kártérítési igényéről.

Ön a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés körülményei

A Ptk. alapján végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1)
bekezdés b)  pontja alapján – törvényi  rendelkezésen alapul.  A Ptk.  2:48.  § (2) bekezdése szerint
képmás  vagy  hangfelvétel  elkészítéséhez  és  felhasználásához  nincs  szükség  az  érintett
hozzájárulására  tömegfelvétel  és  nyilvános  közéleti  szereplésről  készült  felvétel  esetén.  A
tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként,
hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a
figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.

A konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása
szükséges.  Ugyanez áll  a  tömegből való kiemelés esetén is  – történjen bármely rögzítéstechnikai
eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) –, mivel az a képmást újból individualizálja, és ilyen esetben már a
képmás elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ha a tömegfelvételből
utólagos  szerkesztéssel  kerül  sor  az  individualizálásra,  szintén  szükséges  a  hozzájárulás.  A
hozzájáruláson végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1)



bekezdés  a)  pontja  alapján  –  az  érintett  önkéntes  hozzájárulásán  alapul,  mely  hozzájárulást  az
érintettek  a  jelen  tájékoztató,  valamint  a  POS  Services  Kft.  SHOWROOM  honlapján
(www.showroom.pos-services.hu)  elérhető  hatályos  Adatvédelmi  nyilatkozat  ismeretében  adnak
meg.

A fenti jogszabályi megjelölés alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok
ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön.

Tudomásom van arról és elfogadom, 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.
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