
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott ……..........…………………  (lakcím: ………………....…………....................................................., 
anyja neve: …………………….., születési hely és idő: ….......................................……….................………..) 
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem az alábbiakat: 

Tudomásul veszem, hogy az EOS Institute EC Kft. (székhely: 2081 Piliscsaba, Deák F. u. 51., Cg.szám: 
13-09-174984) – a továbbiakban: Társaság - által szervezett bármely rendezvény alkalmával rólam kép- és 
hangfelvétel készül, amelyet a Társaság és annak tulajdonosai (dr.Tóth Emese és Lengyel Sándor), valamint 
az általuk  működtetett bármely más jogi személy a jelen nyilatkozat mellékletét képező Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglalt módon és körben, oktatási, tudományos, művészeti és marketing célra használhat fel a 
jelen nyilatkozatom által adott hozzájárulásom alapján. 

Kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem, a jelen 
nyilatkozat szerinti hozzájárulásomat a részletes tájékoztatás tudatában adtam meg.

Tudomásul veszem azt is, hogy a jelen nyilatkozat szerinti hozzájárulásomat  visszavonhatom, azonban a cél 
szerint felhasználás megkezdését követő visszavonás esetén a Társaság az Infotv. 6.§. (5) bekezdés alapján 
jogosult érdekmérlegelési teszt elvégzését követően a visszavonás ellenére is felhasználni, a visszavonási 
kérelem figyelembe vétele esetén pedig elfogadom, hogy a visszavonással okozott költségeket, minimum 
1.000.000,- Ft /egymillió Forint/ összegű kártalanítást a Társaság részére meg kell fizetnem.

Tudomásul veszem azt is, hogy a Társaság rendezvényein a Társaság által felhasznált szellemi termékek a 
Társaság, illetőleg annak tulajdonosainak kizárólagos szerzői tulajdonát képezik, ezért azokat kizárólag a 
jogtulajdonosok által meghatározott körben és mértékben használhatom fel, illetőleg közölhetem másokkal. 
Ezen felhasználás tekintetében a rendezvény megkezdését megelőzően részletes tájékoztatást kaptam.

A jelen nyilatkozat szerinti hozzájárulásom a kép- és hangfelvételek külföldön történő felhasználására 
is kiterjed azzal, hogy a felhasználás országában legalább az Infotv. szerinti adatkezelési szabályozásnak kell 
érvényben lennie. 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság programjainak teljes ideje alatt, beleértve a szüneteket is, szigorúan 
tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) Ennek 
megsértése, tehát az előadások, a kép- és hanganyagok bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető- illetve polgári 
jogi következményeket von maga után! Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, 
hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása a tulajdonos írásbeli 
engedélye nélkül szigorúan tilos.

Budapest, 2016. ...................................

        ........................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. Név:      Lakcím:

 2. Név:      Lakcím:


