1. SZÁMÚ MELLÉKLET
EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
VALAMINT
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ
Alulírott
* Név
(valamint gyermek neve)
* Születési név
* Lakcím
Anyja leánykori neve
Személyi ig. szám
Személyi szám
Adóazonosító jel
* Elérhetősége
(telefonszám, email)

Kizárólag vállalkozás, szervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, egyesület stb. esetén töltendő ki:
* Név
* Képviselőjének neve
* Székhelye
Nyilvántartási száma
* Adószáma
* Elérhetősége
(telefonszám, email)
A *-gal jelölt részek kitöltése kötelező!
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az egyéni felelősségvállalás keretében
•

•
•
•
•

Kijelentem, hogy a Mosolygyár Egyesület (székhely: 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10.
tetőtér/1., adószám: 18873478-1-14, nyilvántartási szám: 14-02-0004361, képviseli: Marits
István Gyula, továbbiakban: Egyesület) által számomra biztosított eszközöket (pl.: virtuális
valóság szemüveg, gömbfoci, távirányítós autó) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen
használom.
Használat után az eszközöket ugyanabban az állapotban visszaszolgáltatom az üzemeltető
személyzet részére.
Tudomásul veszem, hogy ezen eszközök használata olyan szabadidős elfoglaltság, amelyet
azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik a
rendeltetésszerű használatot.
Az eszközök használatát az üzemeltető személyzet (animátor) által betanított módon
alkalmazom. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog
befolyása alatt nem állok!
Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom az eszközöket és ez által kárt okozok
magamban, harmadik félben vagy az eszközökben, a Mosolygyár Egyesület nem vonható
felelősségre.

•

Kijelentem, hogy amennyiben az eszközöket 18 év alatti gyermekem használja, úgy azt saját
felelősségemre teheti. Tudomásul veszem, hogy 12 év alatt az eszközök használata nem
ajánlott.

•

Visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület, mint Adatkezelő az Adatkezelési
Szabályzatában meghatározott feltételek alapján, a tevékenysége gyakorlásához szükséges
mértékben, nyilvántartás vezetése, szerződések kezelése céljából, valamint az általa vagy a
szerződéses partner által szervezett és tartott rendezvényeken való részvétel során a
természetes személyazonosító adataimat, valamint az elérhetőségeimet rögzítse, azokat
tárolja.

•

Jelen nyilatkozat aláírásával egyben hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy a
rendezvények alkalmával, gyerekemről, illetve rólam készült hang-, videó
felvételeket a Mosolygyár Egyesület a tevékenységének reklámozása, az általa
szervezett és tartott egyes programok másokkal történő megismertetése céljából azt
felhasználja, honlapján, közösségi oldalán, mint promóciós videófelvételt közzé
tegyen.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő
adatkezelésre az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában rögzített, a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályok, így különösen az EU 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelete
(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotörvény), valamint a Fktv. rendelkezései vonatkoznak.
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Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá az alábbiakat:
1. Jogosult vagyok
- tájékoztatást kérni az adataim kezeléséről,
- tévesen rögzített adataim helyesbítését kérni, valamint
- jogszabályon alapuló adatkezelés kivételével – adataim törlését kérni.
2. Saját személyes adataim kezelésének korlátozása vagy adataim megadásának megtagadása
nem befolyásolja az Adatkezelő tevékenységét, az általa tartott rendezvényeken,
programokon történő részvételem lehetőségét nem korlátozza.
3. Jogosult vagyok a hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indokolás
nélkül:
- postai úton a 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10. tetőtér/1. számra címzett, mellékelt
személyes adat kezeléséhez való hozzájárulást visszavonó nyilatkozat megküldésével,
vagy
- a mellékelt személyes adat kezeléséhez való hozzájárulást visszavonó nyilatkozat
istvan@marits.hu emailcímre történő megküldésével visszavonni.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét, valamint az Adatkezelő adatmegőrzési kötelezettségét.

4. Kifogásom esetén jogosult vagyok:
- a GDPR 77. cikke értelmében panaszt tenni a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
(levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.)
- a GDPR 79. cikke értelmében bírósághoz fordulni.

Kaposvár, 2021. ……………………………. hó ………….. nap

……………………………………………
részt vevő személy/szerződött partner
aláírása
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