HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Aktivitás: DreherFeszt Felfedező Tehetségkutató Verseny
Alulírott, mint a ……………………………………………………………………………………………….Zenekar tagja a
Dreher Adatkezelési Tájékoztatója, a Dreher Nyilvános Adatkezelési Szabályzata valamint a
Verseny Szabályzata előzetesen megtett figyelmes átolvasását, megértését és elfogadását
követően
a jelen nyilatkozat aláírásával ezennel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
-

teljes nevemet
a születési időmet
a rólam készült fényképet, videót, hangfelvételt

mint személyes adataimat
a Dreher Sörgyárak Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.) adatkezelő a hatályos
jogszabályok szerint kezelje.
A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem az adatkezelő által részemre az alábbiakról
adott tájékoztatását:
1. A jelen hozzájáruló nyilatkozatot visszavonhatom.
2. Adatkezelő: Dreher Sörgyárak Zrt.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és adatai: GDPR.cool s.r.o. cégnyilvántartási száma:
06010881, székhelye: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság,
közösségi adószáma: CZ06010881, adatvédelemért felelős: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
T: +420 602 344205
E: lucie.kalasova@gdpr.cool
Társadatkezelő: Cser Kft. (Lángoló Gitárok blog), székhelye: 1114 Budapest, Ulászló u. 8.,
Adatfeldolgozó: Humán Telex Kft: székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 216. B. ép.,
mint a promóció lebonyolításában résztvevő ügynökség
3. Az adatkezelés célja:
a. Kapcsolattartás a nyertesekkel a Verseny lebonyolítása céljából
b. A nyertesek nevének és a zenekarok nevének közzététele a Verseny weboldalán
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c. A pályázó zenekarok és azok tagjairól fotók és videok feltöltése a Verseny
weboldalára valamint a Verseny Facebook-oldalára a Verseny lebonyolítása
céljából (nyílt szavazás a honlapon és arra való ösztönzés)
d. A nyertes zenekarok és tagjainak bemutatása (névvel, fényképpel, videóval,
hanggal) a Verseny weboldalán valamint a Verseny Facebook-oldalán
e. Adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése
4. Az adatkezelés jogalapja:
•
•
•

a kapcsolattartási cél, a verseny lebonyolítási cél, esetében: hozzájárulás, amely
önkéntes, bármikor visszavonható
a verseny lebonyolítása céljából: hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor
visszavonható
az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben: jogi
kötelezettségeket tartalmazó jogszabályi rendelkezések

5. a hozzájárulás önkéntes, nem jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
6. Az adatkezelés időtartama:
Nem nyertes Zenekar tagja vonatkozásában a verseny lezárását követő 60. napig, nyertes
Zenekar tagja vonatkozásában az adózási jogszabályi rendelkezések szerinti elévülési
időig.
7. Engem, mint érintettet kifejezetten megillet az a jog, hogy kérelmezhetem az
adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatom az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint megillet az adathordozhatósághoz való jog
valamint a jelen hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga.
8. Általam tapasztalt adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
www.naih.hu ) nyújthatok be panaszt
9. A személyes adatom kezelésével összefüggésben nekem okozott kár megtérítése
érdekében az illetékes bírósághoz fordulhatok.
10. Az adatkezelő adatkezelési tevékenysége az alábbi jogszabályokon alapul: A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48. §;, az Információs önrendelkezési
jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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 (általános
adatvédelmi rendelet).
11. Kijelentem, hogy az adatkezelő Nyilvános Adatkezelési Szabályzatát és Adatkezelési
Tájékoztatóját figyelmesen átolvastam, az abban foglaltakat megértettem és velem
szemben alkalmazhatónak elfogadom.
12. Az érintetti jogaimat, ezeken belül az adatkezeléshez adott jelen hozzájárulásom
visszavonásával kapcsolatos jogot többek között az alábbi e-mail címre küldött írásbeli
jognyilatkozattal gyakorolhatom: adat@asahibeer.hu
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13. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az érintetti jogaimmal
kapcsolatos tájékoztatást is) az előző pontban megjelölt e-mail címre küldött e-maillel
kérhetek az adatkezelőtől.
Kelt …………………............................................. napján
Zenekari tagok aláírása:

Olvasható név:
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