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Hatályos 2021. július 1. napjától 

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó, hozzájáruló nyilatkozat 

a Beninca tetoválós fotós játékhoz 

Alulírott  

Név: ______________________________________________ 

Születési hely és idő: ______________________________________________ 

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem, hogy az Overgate Kft. a személyes 
adataimat az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.  
 
* a fotón szereplő gyermek esetén, mint a szülői felügyeleti jog gyakorlója, a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az 
Overgate Kft. a gyermek képmását (fotóját) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint 
kezelje. 

Gyermek neve: ______________________________________________ 

Gyermek szül. helye és ideje: ______________________________________________ 

 

 

___________________________                                _________________________ 

                          aláírás        kelt (dátum) 

Adatkezelési tájékoztató 

Az OVERGATE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4.; cégjegyzékszám: 
01-09-295125; „Overgate Kft.”), mint adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) rendelkezésivel 
összhangban a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a Beninca tetoválós fotós játékkal 
kapcsolatosan megadott képmásod (fotód), neved, illetve a játék lebonyolításához szükséges kapcsolattartási 
adataid. A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. 

A fenti személyes adatokat az Overgate Kft. a Beninca tetoválós fotós játék lebonyolítása céljából kezeli. Az 
adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulásod az 
info@overgate.hu e-mail címre küldött e-mailben, vagy a Társaság részére küldött postai levélben, vagy a Társaság 
részére átadott, aláírt nyilatkozatban visszavonhatod. 

A képmásod (fotód) és neved az Overgate Kft. saját döntése szerint a honlapján, illetve hírlevelében nyilvánosságra 
hozhatja. A Társaság a személyes adataid a honlapon megjelent képmás (foto) tekintetében 3 évig, egyéb személyes 
adat tekintetében a játék lebonyolításáig (eredményhirdetésig) kezeli. Amennyiben a személyes adataid kezeléséhez 
adott hozzájárulást visszavonod, akkor az Overgate Kft. a képmásodat törli a honlapjáról. Az Overgate Kft. felhívja 
a figyelmed, hogy személyes adataid törlésére a kiküldött hírlevél tekintetében nem lesz lehetőség. 

Az Overgate Kft. az érintetti jogaid gyakorlására irányuló kérelmed annak beérkezésétől számított legfeljebb egy 
hónapon belül teljesíti.  

A személyes adataidhoz jogosult vagy hozzáférni, kérheted a személyes adataid helyesbítését vagy törlését, illetve 
élhetsz az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogoddal. Az egyes jogok gyakorlásával, 
valamint a személyes adataidra vonatkozó jogod megsértése esetén az Overgate Kft-hez az info@overgate.hu e-mail 
címen fordulhatsz.  

Személyes adataidra vonatkozó jogod megsértése esetén panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, 
Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: naih.hu), valamint lehetőséged 
van adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 
eldöntheted, hogy a lakóhelyed (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helyed (ideiglenes lakcím), illetve Társaság 
székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtod-e be kereseted.  


