
 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 

NYILATKOZAT 

XVIII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny 
 

 

 

1. A XVIII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny adatkezelési 

tájékoztatóját elolvastam és megértettem. 

 

Igen      Nem 

 

2. A XVIII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Versenyre történő 

jelentkezéshez megadott személyes adataim kezeléséhez a rendezvény adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárulok. 

 

Igen      Nem 

 

 

3. A Ptk. 2:48. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a részemre nyújtott 

tájékoztatás alapján alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a 

rendezvénnyel összefüggésben az egyedi fénykép készítéséhez, megjelentetéséhez való 

hozzájáruló nyilatkozatban (1. sz. melléklet) foglaltaknak megfelelően rólam fénykép 

készüljön. 

 

Igen      Nem 

 

Debrecen, 2022. március 4. 

 

 

 

Érintett (jelentkező) olvasható neve:  

Érintett (jelentkező) aláírása:  

 

  



1. sz. melléklet 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

EGYEDI FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSÉHEZ, MEGJELENTETÉSÉHEZ 
 

 

 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.82.) mint Adatkezelő a  

XVIII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny lebonyolítása során fényképeket 

készíttet az eseményről, azokat a Debreceni Egyetem honlapján és aloldalain, közösségi oldalain, továbbá 

egyetemi kiadványokban, PR anyagokban megjelenteti.  

A fényképeken Ön, mint érintett (résztvevő) egyedileg beazonosítható, felismerhető lehet, mely fényképek 

elkészíttetéséhez és felhasználásához Öntől engedélyt kér. 

 

Kezelt személyes adatok köre: Fényképek, melyeken egyedileg beazonosítható az érintett. 

Adatkezelés célja: A rendezvény eseményeinek dokumentálása, tájékoztatás, a 

Debreceni Egyetemet népszerűsítő promóciós anyagok 
(kiadványok, plakátok, szórólapok) készítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
alapján. 

Adatkezelés módja: Elektronikus és papíralapú adatkezelés. 

Adatok forrása: A fotódokumentációt a Debreceni Egyetem Sajtóirodája 
készíti. 

Az adatkezelés ideje: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szervezeti 
egység fennállásáig. 

A felvételek megjelenésének helye: 

a Debreceni Egyetem honlapja:  www.unideb.hu 

a Zeneművészeti Kar honlapja:  www.music.unideb.hu 

a Zeneművészeti Kar Facebook oldala:  https://www.facebook.com/musicfaculty  

a Zeneművészeti Kar Instagram oldala:  https://www.instagram.com/dezk.official/ 
egyéb egyetemi kiadványok:  plakátok, szórólapok, egyéb promóciós kiadványok 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Kissné Batta Éva Emese, batta.eva@music.unideb.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató elérhető a következő linken:  

https://music.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/adatkezelesi_tajekoztato_dohnanyi_2022.pdf  
 

Alulírott érintett a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) a) pontja értelmében a részemre nyújtott 

tájékoztatás alapján egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy az Adatkezelő megbízásából rólam 

fénykép készüljön és az a jelen nyilatkozatban ismertetett helyeken megjelenésre kerüljön. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a rólam készített fényképet a nyilvánosságra hozatalt követően az 

internetes technológia természetéből fakadóan más médiatartalom-szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját 

médiaszolgáltató felületén közreadhatja. 
 

Kelt: Debrecen, 2022. március 4. 
 

Érintett (jelentkező) olvasható neve:  

Érintett (jelentkező) aláírása:  
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