
 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

Cím: 1145 Budapest Róna u. 124.; 1557 Bp., Pf. 20 

Telefon: (06 1) 460-47101, 28-811 

e-mail: schiller.zsuzsanna@pest.police.hu 

Szám:  

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adat kezeléséhez és kép-, illetve kép-és hangfelvétel készítéséhez és 

felhasználásához 

 

Alulírott 

Név:……………..………………………………………………………………………………. 

 

Születési hely, idő:……...………………………………………………………………………. 

 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail cím:..…………………………………………………………………………………...... 

 

Törvényes képviselő neve:……………………………………………………………………… 

 

Jogállása:………………………………………………………………………………………... 

 

kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 §-a és az Európai 

Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (2016. április 27., GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan saját nevemben hozzájárulok 

ahhoz, hogy a rólam, valamint a saját magam által készített képmást (fotó és/vagy video ) kép 

és/vagy hangfelvételt a   

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztály és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 

tájékoztatási célból felhasználja és nyilvánosságra hozza a  

 

 rendőrség hivatalos honlapján (www.police.hu); 

 a Zsaru Rendőrségi Magazinban; 

 rendőrségi szórólapokon; 

 a „MindenKÉP(p) bűnmegelőzés!”- fotópályázat során felmerülő események, 

megjelenések kapcsán online és személyes formában. 
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Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a rólam és általam készített képmást (fotó és/vagy 

videó) kép és/vagy hangfelvételt a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia 

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

médiaszolgáltató felületén közreadhatja. 

A „MindenKÉP(p) bűnmegelőzés!” fotópályázat során felmerülhet, hogy a pályázóként 

közterületen készítek fotókat az adott témában. Tudomásul veszem, hogy a fotókat úgy kell 

elkészítenem, hogy idegen személyt, gépkocsi rendszámát, lakóházak pontos címét, cégek 

nevét, reklámtáblák feliratát, más személyes adatát felismerhető és azonosítható formában nem 

ábrázolhatják.  

Hozzájárulok az általam és a rólam készített kép-, illetve kép- és hangfelvétel fentiek 

szerinti felhasználásához és kezeléséhez, illetve hozzájárulok a jelen nyilatkozatban 

megadott személyes adataimnak a pályázattal kapcsolatban történő kezeléséhez. 

 

 

Dátum: 

………………………………………..                                        ………………………………. 

                                                                                                                nyilatkozattevő    

 

 

 

A fenti nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez gyermekem (a nyilatkozattevő) tekintetében 

hozzájárulok. 

Továbbá hozzájárulok a fenti nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezeléséhez. 

 

 

 

 

…….…………………… 

             törvényes képviselő                                                                                                   
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