Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Az együttes adatkezelők
Neve: Studex Hungary Kft.
Címe: 1067 Budapest, Teréz krt. 23.
Képviselő: Nagy Éva ügyvezető
Telefonszám: +36 1 312 1397
E-mail: studex@studex.hu

…………………… (viszonteladó neve)
…………………… (viszonteladó címe)
…………………… (viszonteladó képviselője)
…………………… (viszonteladó telefonszáma)
…………………… (viszonteladó e-mail címe)

2. A kezelt adatok kategóriái
A fényképen/videón szereplő személy képmása, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot kitölt személy
neve és lakcíme. Amennyiben a fényképen/videón 18 éven aluli személy szerepel, ebben az eseten
az adatkezelés kiterjed a 18 éven aluli személy életkorának kezelésére is.
3. Az adatkezelés célja:
A fényképen/videó szereplő személy képmása, vezetéknevének kezdőbetője és keresztneve,
valamint a fényképen/videón szereplő 18 éven aluli személy életkora tekintetében az adatkezelés
célja a STUDEX of Europe GmbH és európai leányvállalatai által fenntartott weboldalakon és
közösségi oldalakon történő kereskedelmi célú közzététel. A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltő
személy neve és lakcíme tekintetében az adatkezelés célja a fénykép/videó felhasználásához adott
hozzájárulás dokumentálása.
4. Az adatkezelés jogalapja:
A fényképen/videón szereplő személy képmása, vezetéknevének kezdőbetűje és keresztneve,
valamint a fényképen/videón szereplő 18 éven aluli személy életkora tekintetében az adatkezelés
jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása. A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltő személy neve és
lakcíme tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőknek a Ptk. 2:48. § szakaszán alapuló
azon jogszabályi kötelezettsége, hogy igazolni tudja fénykép/videó felhasználásához adott
hozzájárulást.
5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái:
Az adatkezelők a fényképen/videón szereplő személy képmását, vezetéknevének kezdőbetűjét és
keresztnevét, valamint a fényképen/videón szereplő 18 éven aluli személy életkorát a STUDEX of
Europe GmbH (AT-6800 Feldkirch, Untere Wiese 3.) és európai leányvállalatai részére továbbítjuk,
amely címzettek ezen adatokat megosztják az egyes közösségi oldalakat (Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest) üzemeltető vállalkozásokkal. A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltő személy
nevét és lakcímét harmadik személy részére nem továbbítjuk.
6. A személyes adatok tárolásának időtartama:
A fényképen/videón szereplő személy képmását az adatok szolgáltatásától számított 2 évig tároljuk.
A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltő személy nevét és lakcímét, valamint a fényképen/videón
szereplő 18 éven aluli személy életkorát az adatok szolgáltatásától számított 5 évig tároljuk.

7. Az adatszolgáltatás elmaradása és a hozzájárulás visszavonásának joga:
Az adatszolgáltatás és a fénykép/video felhasználásához adott hozzájárulás önkéntes, azonban az
adatszolgáltatás és/vagy a hozzájárulás megtagadása esetén Ön nem jogosult a Studex Hungary Kft.
által felajánlott ajándéktárgyakra. A fotók és/vagy videók felhasználásához adott hozzájárulás a
Studex Hungary Kft. adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal a jövőre nézve bármikor
visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés
jogszerűségét.
8. Az érintett további jogai:
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg:
a. Kérelmezheti az adatkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést
(GDPR 15.cikk).
b. Kérelmezheti az Önre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos személyes adatok helyesbítését, illetve
kiegészítését(GDPR 16.cikk).
c. A jogszabályban meghatározott esetekben kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését,
illeve az adatok kezelésének korlátozását (GDPR 17., 18. cikk).
d. Személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogukhoz kapcsolódó
jogaiknak sérelme miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu) fordulhat, illetve a Fővárosi Törvényszékhez
(1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy a lakóhelyük szerinti illetékes törvényszékhez keresetet
nyújthatnak be.

