A. melléklet:
Adatvédelmi nyilatkozat
Ezen a rendezvényen felvétel készül a résztvevőkről. A felvételnek minősülnek a fényképek,
videofelvételek és hangfelvételek (személyes adatok).
Az ehhez szükséges tájékoztatás és az átlátható adatkezeléshez szükséges információk a
következő tájékoztató oldalon olvashatók.

1.

Adatkezelő

1.1

A felvételek adatkezelője:

1.2

Az adatkezelő elérhetőségei:

Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft.

Név:

Ráti Henrietta

Cím:

1103 Budapest, Gyömrői út 104.

E-mail:

marketing@boschrexroth.hu

2.

A felvétel készítés célja/jogalap

2.1

A felvételek a Bosch csoporton belüli belső kommunikáció, továbbá harmadik felek felé
történő külső kommunikáció során, a vállalat bemutatása és népszerűsítése érdekében,
a rendezvény légkörének és általános képének rögzítése, valamint a résztvevők
létszámának megállapítása céljából kerülnek felhasználásra. A felvételek felhasználása
különösen, de nem kizárólag, magában foglalja azok LinkedIn-en, Facebook-on,
Instagram-on és a Bosch csoport karrierrel kapcsolatos weboldalán történő online
közzétételét.

2.2

A felvétel készítés jogalapja az érintett személy a felvétel elkészítését megelőzően adott
hozzájárulása, amely verbálisan a felvételek elkészítése és felhasználása céljából
egyaránt beszerzésre kerül, és amelyet az érintettek olyan módon erősítenek meg, hogy
ránéznek a fényképezőgépre, és tudomásul veszik a felvétel készítés tényét (így jelezve
a hozzájárulásukat).

2.3

Az érintettek hozzájárulására nincs szükség tömegfelvétel készítése esetén.

3.

A hozzájárulás visszavonása és a személyes adatok törlése

3.1

Ön a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a jövőben bármikor
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön személyes adatai korábbi
kezelésének jogszerűségét.
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3.2

A visszavonás esetén értesítendő személy elérhetőségi adatai az 1.2. pontban
szerepelnek.

3.3

Az Önről készült felvételeket töröljük, ha a tárolás céljából a továbbiakban már nincs rájuk
szükség, vagy ha az adatkezelés jogszerűsége egyéb okból megszűnik.

4.

Tájékoztatás, helyesbítés és kapcsolattartás

4.1

Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen az Önről tárolt
személyes adatokról. Ön bármikor kérheti azt is, hogy adatait helyesbítsék.

4.2

Az ön személyes adataival kapcsolatos tájékoztatás, helyesbítés és panasz tétel ügyében
kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

4.3

Címe:
Mr. Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Data Protection Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 20
70173 Stuttgart, Németország

5.

A felügyeletet ellátó hatóságnál történő panasztétel joga

5.1

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál.

5.2

A felügyeletet ellátó hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Magyarország

Telefon: + 36 1 391 1400
Fax: + 36 1 391 1410
E-mail: privacy@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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C. melléklet
HOZZÁJÁRULÁS
HANG- ÉS KÉPFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ

A nyilatkozattevő adatai:
................................................ (név)
................................................ (születési hely és idő)
................................................ (anyja neve)
2018. ........................
E nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Robert Bosch Kft. és
megbízottja felhasználja a rólam a(z) Iparági Napok rendezvényen,
2018.11.06-07-08-án/-én készült hang- és képfelvételeket (ideértve a
fényképeket és a videofelvételeket, a továbbiakban: felvételek) a Bosch
csoporton belüli belső kommunikáció, továbbá a harmadik felek felé történő
külső kommunikáció során, a vállalat bemutatása és népszerűsítése, a
rendezvény légkörének és általános képének rögzítése, valamint a résztvevők
létszámának megállapítása céljából.
A felvételek felhasználása különösen, de nem kizárólag, magában foglalja azok
LinkedIn-en, Facebook-on, Instagram-on és a Bosch csoport karrierrel
kapcsolatos weboldalán történő online közzétételét. Az érintettnek a felvételek
további felhasználásához adott hozzájárulása bármikor visszavonható az
marketing@boschrexroth.hu címre küldött e-mailben, ugyanakkor a
hozzájárulás visszavonása nem érinti azon korábbi alkalmak jogszerűségét,
amikor a felvételeket a visszavonást megelőzően felhasználták. A visszavonás
a Bosch Rexroth Kft.-t csak a nyilatkozat megtételét követő időszakban
kötelezi.
Kijelentem, hogy a rendezvényre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot
elolvastam és megértettem, továbbá hozzájárulok a felvételek ingyenes
elkészítéséhez és felhasználásához, és ezzel kapcsolatban díjazásra nem
tartok igényt. Ezt a nyilatkozatot megfelelő tájékoztatás birtokában, kényszer
vagy külső befolyástól mentesen, saját szabad akaratomból írtam alá.

…………………………………...
aláírás
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E. melléklet

Nyilatkozat
Vállalati rendezvényeken felvételek készülnek a munkavállalókról és, amennyiben szükséges, a
külső személyekről is. Az elkészített felvételek személyes adatnak minősülnek. Felvételnek
minősül a kép-, a video- és a hangfelvétel. A felvételek a vállalat bemutatása és népszerűsítése
során, a résztvevők létszámának megállapítása érdekében, a rendezvény légkörének és
általános képének rögzítése céljából kerülnek elkészítésre és felhasználásra. Egyes kiválasztott
felvételek a Bosch csoporton belüli belső kommunikáció, továbbá a harmadik felek felé történő
külső kommunikáció során is felhasználásra kerülnek.
Én,
_______________________________________________
nyilatkozom, hogy engem a képfelvételeknek/videofelvételeknek/hangfelvételeknek a fenti célból
történő elkészítésére felkértek.
A fényképek/videofelvételek/hangfelvételek elkészítésére vonatkozó követelmények
o A rendezvény általános képét ábrázoló fényképeket úgy elkészíteni, hogy az azokon
látható személyek ne egyénként legyenek ábrázolva. Nincs szükség hozzájárulásra
tömegfelvétel elkészítéséhez és közzétételéhez, vagyis akkor, ha a fotón látható
személyeket a tömeg részeként és nem egyénként ábrázolják, akkor is, ha egyébként
azonosíthatóak.
o

Egyéneket vagy néhány egyént ábrázoló felvétel esetén az érintett személyek
hozzájárulását kell kérni a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához, ezért a
felvétel elkészítését megelőzően kérni kell a hozzájárulás jelzését. (Vagyis az érintett
személyektől verbális hozzájárulásukat kell kérni a felvételek elkészítéséhez és
felhasználásához, amit az érintettek azzal erősítenek meg, hogy ránéznek a felvételt
készítő eszközre, és tudomásul veszik a felvételkészítés tényét).

o

Gyermekeket ábrázoló felvételek készítése a tömegfotók kivételével kerülendő.

Aláírásommal megerősítem, hogy a fényképek/videofelvételek/hangfelvételek elkészítésére
vonatkozó fenti követelményeket megértettem és tudomásul veszem.
Kijelentem továbbá, hogy a rendezvényen a felvételek elkészítése során az előírtaknak
megfelelően fogok eljárni.
_________________________
Dátum, aláírás
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