
 
 
 

 

Honvéd Üdülő 

Gyermektábor 
 

 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

kép- és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához 

az általános adatvédelmi rendelet1, és 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48 § alapján 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………. (szülő/törvényes képviselő neve) mint 

……………………………………………………. (gyermek neve) szülője/törvényes képviselője a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján – önkéntesen, konkrét, megfelelő és előzetes 

tájékoztatás alapján – jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezetten beleegyezésemet adom 

ahhoz, hogy az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ által rendezett 

gyermektáborban, a tábor eseményeinek dokumentálása és népszerűsítése, híradás, tájékoztatás 

érdekében a helyszíneken gyermekemről kép- és hangfelvételt, illetve filmfelvételt készítsenek, és 

az elkészült felvételeket az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználják. 

 

 

Kelt:……………………………2023………………………..hó……….. napján. 

 

 

……………………………………………….. 

szülő/törvényes képviselő aláírása 

                                                           

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
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Adatkezelési tájékoztató 

 

I. Az adatkezelő: 

a) Az adatkezelő és elérhetőségei: Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia 

Központ (MH RKKK) (székhelye: 8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1.; postacíme: 8174 

Balatonkenese, Pf.: 23.; HM telefon: 02-32-1220; HM fax: 02-32-1230; városi telefon: 06-88/594-

675; városi fax: 06-88/594-676; e-mail: mh.rkkk@hm.gov.hu; honlap: www.honvedudulo.hu) 

b) Az adatkezelő képviselője: Piros Ottó ezredes, parancsnok 

c) Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Vida Olivér Sándor százados, jogász tiszt (8172 

Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., mobil: 06 30 283 8393, HM telefon: 02 32 1380, email: 

vida.oliver@mil.hu) 

 

II. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás: 

a) Az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő által 

megbízott ügyintézők ismerik meg. 

b) A gyermektábor eseményeiről és a résztvevőkről az adatkezelő képmás és videó készítésével 

megbízott munkatársai felvételeket készítenek a gyermektábor ideje alatt, melyeket a 

gyermektáborok eseményeinek dokumentálása és népszerűsítése, híradás, tájékoztatás céljából 

megjelentetnek az adatkezelő saját facebook oldalán (MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia 

Központ), saját honlapján (www.honvedudulo.hu), illetve közlik azokat a Magyar Honvédség 

Parancsnoksága, Parancsnoki Iroda, Társadalmi Nyilvánosság Osztállyal (MHP PKI TNYO). 

c) Az adatkezelő fentieket meghaladóan csak kivételes esetben, egyedi ügyben közöl közhatalmi 

eljárás lefolytatásához személyes adatokat más szervekkel. 

d) Az adatkezelő adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít. 

e) Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

III. Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái és forrása, az adatkezelés 

időtartama: 

Az adatkezelés 

célja 

Az adatkezelés 

jogalapja 

A kezelt 

személyes 

adatok 

kategóriái 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az adatok 

forrása 

A 

gyermektáborról 

való tudósítás az 

MH RKKK, az 

MHP és a HM 

hírportáljain 

Az általános 

adatvédelmi 

rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés a) 

pontja: az érintett 

hozzájárulását 

adta személyes 

adatainak egy 

vagy több 

konkrét célból 

történő 

kezeléséhez 

A 

gyermektáborban 

résztvevő 

gyermek neve, 

kép- és 

hangfelvétele 

A tábor lezárását 

követő 30. nap 

Az érintett 

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 

 

IV. Tájékoztatás az érintett jogairól: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira 

vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti: 
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- személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- Ön jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásához, azzal, hogy az nem érinti a 

visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét, 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az 

alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását 

kéri, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 

igényli azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- Ön jogosult arra, hogy kérje adatainak, illetve képviseltje adatainak a törlését, amennyiben 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték, 

- az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja, 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, de azt később törölni köteles, 

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 

adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, másodpéldányának törlését. 

Kérelmét Ön az adatvédelmi tisztviselőhöz nyújthatja be, az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a 

vida.oliver@mil.hu e-mail címre, vagy a 8174 Balatonkenese, Pf.: 23. postacímre. Az adatkezelő az 

érintetti kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül tesz eleget. 

b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

általános adatvédelmi rendeletet, úgy 

- az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az I.c) pontban foglalt elérhetőségek 

valamelyikén, 

- a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy a Hatóság 

döntése ellen, vagy közvetlenül, hatósági eljárás nélkül, valamint 

- panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszáma: 06-1/391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) 

 

V. Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről: 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét az 

adatvédelmi tisztviselőnek az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a vida.oliver@mil.hu e-mail címre, vagy a 

8174 Balatonkenese, Pf.: 23. postacímre küldheti meg. 

Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás megadásának elmaradása, 

vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a táborban résztvevő gyermekről képmás, illetve hang- és 

filmfelvétel nem készíthető. 


