„Legyél a nuus.hu fesztiválos videóriportere! ” jelentkezés beadásával kapcsolatos
kiegészítő adatkezelési szabályzat
A jelen jelentkezési szabályzat (a továbbiakban: Jelen Szabályzat) kiegészítésül szolgál az fesztival.nuus.hu
elérhetőségen található Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató és Felhasználási Feltételek c.
dokumentumhoz (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat). Minden Jelen Szabályzatban nem szabályozott
rendelkezésre az Adatkezelési Szabályzatban írtak az irányadóak.
Jelen Szabályzat a „Legyél a nuus.hu fesztiválos videóriportere! ” tekintetében az erre történő jelentkezéshez
kapcsolódó kiegészítő adatkezelési szabályokat rögzíti.
A jelentkezés beadásakor az IKO Digital Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66; a továbbiakban:
Adatkezelő) a jelentkező (a továbbiakban: Érintett; jelentkező; pályázó) alábbi adatait kezeli:


név, lakcím, életkor, kép és hangfelvétel, iskolai végzettség, munkahely, email cím, telefonszám

Az adatkezelés célja:
A kiírt felhívás jelentkezői közül adott jelentkező kiválasztása és kapcsolatba lépés a kiválasztott személlyel.
Az adatkezelés ideje:
A pályázók/jelentkezők kiválasztásáig tartó idő a pályázat/felhívás kiírásától kezdődően (cél megvalósulásáig).
Az adatkezelés alapja:
Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen
beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy jelentkezés során közölt személyes adatai kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedően). A jelentkező a jelentkezéssel (jelentkezés és videó beadása, feltöltése) elfogadja (beleegyezik) a
Jelen Szabályzatban foglaltakat. Egyebekben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadóak.
Videó:
A pályázathoz/jelentkezéshez csatolt kép és hangfelvétel (videó) megtekintéséhez és e tekintetben történő
adatkezeléshez az Érintett a jelentkezéssel hozzájárul. A feltöltött videót, adatokat az Adatkezelő és annak
közreműködői megtekinthetik és kezelhetik/felhasználhatják (pl. lejátszhatják, többszörözhetik) a Jelen
Szabályzatban és az Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint. A jelentkezéssel a szükséges felhasználási
engedélyt az Érintett megadja. Az Érintett hozzájárulása megadottnak tekintendő azzal, hogy a
jelentkezését és a csatolt videót feltölti. E tekintetben semmilyen kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj igénnyel
nem léphet fel az Érintett az Adatkezelő vagy annak közreműködői felé. Az Érintett kijelenti és szavatolja, hogy
kizárólag olyan kép és hangfelvételt (videót) használ, amely tekintetében minden szükséges szerzői/szomszédos
jogi jogosultságot/engedélyt megszerzett és így a videó tekintetében semmilyen más harmadik személy
semmilyen igénnyel nem léphet fel Adatkezelővel szemben. Érintett kijelenti és szavatolja, hogy a videó
feltöltésével az Érintett más harmadik személyek jogait - személyiségi jog, kép és hangfelvétel
készítéséhez/felhasználásához való jog/szerzői és szomszédos jog – nem sérti. Amennyiben jelen szakaszban
foglaltakat az Érintett megsérti vagy más harmadik személy videóját tölti fel, úgy e tekintetben az Érintett
kizárólagosan felel és mentesíteni köteles Adatkezelőt minden megkeresés/igény/bírság alól. A tartalomért való
felelősség megegyezik az Adatkezelési Szabályzatban írtakkal. A jelentkező egy linket ad meg, amire feltöltötte
a videót, e tekintetben amennyiben más harmadik személy is láthatja a videót a jelentkező feltöltése okán, az
nem minősül Adatkezelő adatkezelésének, nem tartozik Adatkezelő felelősségi körébe. Adatkezelő kizárólag a
Jelen Szabályzatban és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint továbbítja a videót és az adatokat. A
feltöltésre és az adott honlap használatára az adott honlap szabályai vonatkoznak, ezért e tekintetben
Adatkezelővel szemben a jelentkező semmilyen igénnyel nem léphet fel.
Visszavonás:
Az Adatkezelési Szabályzatban írtak vonatkoznak (elsősorban 6., 8.pont).
Egyéb, alkalmazott jogszabályok:
Az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.
Jelen Szabályzat hatályba lépésének ideje. 2017. május 25.

