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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK 
 
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen fénykép- és videófelvételeket készítünk annak érdekében, hogy az 
eseményt honlapunkon és közösségi oldalunkon, illetve egyéb csatornáinkon érdeklődőknek 
bemutassuk. A felvételeken szerepelnek a rendezvény résztvevői is.  
 
Kérjük, amennyiben nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön, illetve ez megosztásra kerüljön, 
éljen tiltakozási jogával. Tiltakozási jogát bejelentheti az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglalt 
elérhetőségein. 
 
A felvételeket a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36., 
adatvédelmi tisztviselő: dr. Dékány Dóra, adatvedelem@zknp.hu, tiltakozási jog bejelentése: Adler 
Katalin, adler.katalin@zknp.hu) az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Jelen tájékoztató 
kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU 
Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat 
Adatkezelő Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: 
http://www.zknp.hu   
 
Az adatkezelés célja a fénykép és videófelvételek által az esemény és tevékenységünk bemutatása az 
érdeklődők részére, különös tekintettel a kerületi lakosokra. Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos 
érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy közérdeklődésre számot tartó tevékenységét bemutassa érdeklődők 
részére. A kezelt adatok köre kizárólag a felvételen szereplők személyek képmása, illetve videófelvétel 
esetén hangja.  A személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeljük, illetőleg tiltakozási 
jog gyakorlása esetén az adatkezelést megszüntetjük.  
 
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: Ön kérelmezheti az 
Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga 
van az adathordozhatósághoz. Tájékoztatjuk, hogy tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén 
a felvétel és közzététel nem hozzájáruláshoz kötött.  
 
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. 
Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. 
További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein. 
 
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, 
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható 
(a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek) 
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További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót 
vagy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott 
elérhetőségein. 
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