HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Adatkezelés célja: álló- és mozgókép készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala

Az érintett neve, név, telefonszám, e-mail-cím, amelyet a regisztrációs űrlap kitöltésével
elérhetőségi adatai: adja meg.
Felvétel készítésének a jelentkezéshez szükséges űrlap címében található meg.
helye és időpontja:
Az adatkezelő neve, PSZ Országos Iroda, 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.,
elérhetősége: psz@pedagogusok.hu
A felvétel készítőjének PSZ Országos Iroda, vagy annak megbízottja.
neve:

Az adatkezelés várható időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

HOZZÁJÁRULOK
hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE – ORSZÁGOS IRODA
SZÉKHELY: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-02-0000200
ADÓSZÁM: 19002347-2-42
KÉPVISELŐ NEVE: Szabó Éva Zsuzsanna
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:

Dr. Németh Csilla

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

dpo@salary.hu

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
A felvétel tárgya: „a kiküldött regisztrációs űrlap címe” rendezvényen készült felvételek
felhasználása, nyilvánosságra hozatala.
Felvétel felhasználásának a PSZ honlapján, a Pedagógusok Lapjában (hírlap és újság) és a PSZ
módja: Facebook oldalán való közzététel.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez (álló- és
mozgókép készítése, valamint felhasználása) önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Az érintett aláírása megegyezik a regisztrációs űrlapon található elfogadom mező
kitöltésével.
Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a szervezetünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni szervezetünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget
biztosít), illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A
visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A
visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a psz@pedagogusok.hu e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos
tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az
Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a titkárságunkon /honlapunkon
http://www.pedagogusok.hu/pdf/adatkezeles.pdf) található.
Kelt: 2018. december 5.
Pedagógusok Szakszervezete, Országos Iroda

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett.

