Hozzájáruló nyilatkozat
képmás készítéséhez és felhasználásához
alulírott

Nevem: ........................................................................................................................................
Lakcímem: ...................................................................................................................................
A fényképen felismerhető 18 éven aluli gyermek
vezetéknevének kezdőbetűje és keresztneve: ………………………………………………………….
életkora: ......................................................................................................................................
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§ alapján hozzájárulok ahhoz,
hogy rólam, illetve a törvényes képviseletem alatt álló 18 éven aluli gyermekemről képmás
(fotó, vagy videó) készüljön az alábbiak szerint:
Felvétel készítésének helye: …………………………………………………………………………..
Felvétel készítésének időpontja: …………………………………………………………………………
Felvétel készítőjének személye: ………………………………………………………………………

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a felvétel készítője a személyemet, illetve a törvényes
képviseletem alatt álló 18 éven aluli gyermekemet ábrázoló fényképet és/vagy videót a
STUDEX Hungary Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 23.) közreműködésével a STUDEX of
Europe GmbH (AT-6800 Feldkirch, Untere Wiese 3.) és európai leányvállalatai [a
továbbiakban együtt: STUDEX cégcsoport] rendelkezésére bocsássa az alábbiak szerinti
felhasználás céljából:
-

Internetes weboldalakon és közösségi oldalakon (pl. Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest) történő reklámcélú felhasználásra, digitális marketinganyagok (pl.
lookbookok, online katalógusok, blogbejegyzések stb.) készítéséhez, az életkor és az
anonimizált név feltüntetésével.

-

Áruk, vagy szolgáltatások reklámozására, függetlenül attól, hogy a jelen nyilatkozat
megtételének időpontjában ezen áruk vagy szolgáltatások ismertek voltak-e.

A felhasználási jog a STUDEX cégcsoport tagjait teljes egészében, tartalmi, vagy területi
korlátozás nélkül megilleti. A felhasználási jog kiterjed a képmás tárolására, digitalizálására,
valamint az elektronikus feldolgozására, beleértve a retusálást és/vagy a montázs készítését is.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem anonimizált formában (pl. „P.Eugénia”) a
fényképpel/videóval együtt megjelenjen, illetve a fényképen/videón felismerhető 16 éven
aluli gyermek neve és életkora anonimizált formában (pl. „W.Hanna 6”) a fényképpel együtt
megjelenjen. A STUDEX a fényképet, vagy videót kizárólag a keresztnév és az életkor
feltüntésével, minden további személyes adat közzététele nélkül jogosult felhasználni.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező fénykép, vagy video harmadik
személy részére történő értékesítésére nem vagyok jogosult.

A STUDEX garantálja, hogy a képmást nem használják fel jogellenes célra, továbbá nem
használják fel a jó hírnév, illetve a becsület csorbítására alkalmas módon.
Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadom.

Kelt

Aláírás

