
HOZZÁJÁRULÁS FÉNYKÉPEK, FILMEK, HANGFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ, 
VALAMINT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: 
Közalapítvány) a www.xxiszazadintezet.hu honlapján Felhívást tett közzé 2021. szeptember 17. 
napján, amely szerint kéri azon állampolgárokat, akik részt vettek a 2006 őszén tartott tüntetéseken, 
hogy küldjék el fényképeiket, filmjeiket, hangfelvételeiket a Közalapítvány részére. 

 
Tájékoztatjuk a Felhívásra jelentkezőket (a továbbiakban: Jelentkezők), hogy a fényképek, filmek, 
hangfelvételek felhivas@xxiszazadintezet.hu e-mail-címre történő elküldésével a Jelentkezők 
hozzájárulásukat adják a Közalapítvány részére elküldött fényképek, filmek, hangfelvételek, valamint a 
megadott személyes adatok Közalapítvány általi felhasználásához az alábbiakban részletezettek 
szerint. 
 
A Jelentkező a fényképek, filmek, hangfelvételek elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa a 
Közalapítvány részére elküldött fényképeket, filmeket, hangfelvételeket a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35., 
nyilvántartási száma: 01-01-0007526) Közfeladatai ellátása keretében korlátlanul, kizárólagosan, 
határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül felhasználja és a felhasználásra másnak engedélyt adjon. 
A hozzájárulás alapján a Közalapítvány jogosult a részére elküldött fényképek, filmek, hangfelvételek 
rögzítésére, digitalizálására, digitális feldolgozására és szükség esetén átdolgozására, tárolására, 
archívumában történő megőrzésére, kutatási, kiállítási és oktatási célú felhasználására, 
többszörözésére, terjesztésére, kiállításon történő bemutatására, médiafelületein történő 
felhasználására, felhasználására más szerzői mű keretében, társadalmi célú reklám készítésére történő 
felhasználásra, nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként - a Közalapítvány közösségi 
felületein, Facebook-oldalain történő nyilvánossághoz közvetítésre - felhasználásának 
engedélyezésére.  
 
A Jelentkező mint érintett a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy a Közalapítvány 
mint adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a Közalapítvány tulajdonában álló szerveren 
rögzítse, határozatlan ideig tárolja, a Közfeladatai ellátásával összefüggésben határozatlan ideig 
kezelje. 
 
A Jelentkező kijelenti, hogy a felhívásra benyújtott fényképek, filmek, hangfelvételek teljes körű 
felhasználási jogával rendelkezik. Kijelenti, hogy a felhívásra benyújtott fényképekkel, filmekkel, 
hangfelvételekkel kapcsolatban másoknak (például a képen szereplő személyeknek, vagy ha a felvételt 
nem ők készítették, akkor a képfelvétel alkotójának) nincs olyan joga, jogosultsága, mely a 
felhasználást, nyilvánosságra hozatalt bármilyen módon korlátozná, vagy tiltaná.  
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS: 
 
Adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35., nyilvántartási száma: 01-01-
0007526, e-mail-címe: info@terrorhaza.hu) 
 
Adatkezelés rövid leírása: A Jelentkező mint érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatok rögzítése és tárolása a Közalapítvány tulajdonában álló szerveren, továbbá a 
személyes adatok felhasználása a Jelentkező beazonosítása és kapcsolattartás céljából.  
 
Adatkezelés célja: A Jelentkező által megadott személyes adatok kezelésének célja a Jelentkező 
beazonosítása, valamint a vele való kapcsolattartás.  
 
A kezelt személyes adatok köre: A Jelentkező mint érintett által magáról megadott személyes adatok: 
név, e-mail-cím. 
 
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. 
 
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés határozatlan ideig tart. Amennyiben a Jelentkező mint érintett 
a hozzájárulását visszavonja, abban az esetben a Közalapítvány a visszavonás beérkezésétől számított 
3 (három) munkanapon belül törli a Jelentkező személyes adatait.  
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Kapcsolódó informatikai rendszerek: a www.xxiszazadintezet.hu szoftvere, valamint a Közalapítvány 
tulajdonában álló szerver. 
 
Jogorvoslati jogok: A Jelentkezőt mint érintettet az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg a személyes 
adatai kezelésével összefüggésben: 
a) Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról tájékoztatást, valamint a kezelt és feldolgozott 
adatairól másolatot kérni (tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog). 
b) Személyes adatai vonatkozásában joga van helyesbítést kérni. 
c) Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha személyes adatai 
nyilvánosságra kerültek, akkor a törlés iránti kérelmét a Közalapítvány más adatkezelő részére is 
továbbítsa (törléshez való jog). 
d) Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog). 
e) Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). 
f) Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni. A 
hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem érinti 
(hozzájárulás visszavonásához való jog). 
g) Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely 
jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog). 
 
A fentiekben ismertetett jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérelmet minden esetben e-mail-ben 
az info@terrorhaza.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. 
szám alatti postacímére kell elküldeni. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 
élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06.1.391.1400, fax: 06.1.391.1410, 
honlap: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Kelt: Budapest, 2021. szeptember 17. 
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