
HDR KUTYA-GAZDI FOTÓZÁS SZABÁLYZAT

A kutya-gazdi fotózás szervezője a Vizslafotózás (Göblyös Andrea és Göblyös Péter. 2167 Vácduka, Hársfa sor
39.).
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99961/2016..

A fotózás időpontja: 2023.04.29. 10:00-13:00
A fotózás helyszíne: Hard Dog Race

Fotózásra való jelentkezés:
- Fotózásra előzetes feliratkozással lehet jelentezni a www.vizslafotozas.hu/hdr oldalon történő

adatok (Név, email, telefonszám, kutyanév, rajt időpontja) megadásával és elküldésével.
- A regisztráció során megadott információkat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem

adjuk ki. A megadott email címre emaileket küldünk melyben tájékoztatjuk a rendzvényről és a
Hard Dog Race-hez kötődő lehetőségekről.

- A fotózás részleteit a megadott email címre küldjük el.

Fotózás részletei:

● Ez egy ingyenes lehetőség a gazdiknak, melynek feltételeit a Vizslafotózás teremtette
meg.

● A fotózás ingyenes 10:00 és 13:00 között. 13:00-kor fotózzuk az első embert és
13:00-kor az utolsót.

● Regisztrációnként egy képet csinálunk. Nem is készül több kép.
● Érkezési sorrendben fotózunk.
● Mindenkinek regisztrálni kell, aki a képen szerepel.
● Egy email címmel, egy ember regisztrálhat.
● Ez a fotózás most a gazdikról szól.
● A fotózás nem megfelelő körülmények, úgy mint például eső, erős szél, esetén

elmarad, illetve félbeszakadhat!
● A fotózás feltételeinek módosításának a jogát fenntartjuk.

A fotózást a fotósok indokolt esetben bármikor megtagadhatják és félbeszakíthatják!

A fotózás nem megfelelő körülmények, úgy mint például eső, erős szél, esetén szünetelhet, illetve félbe
is szakadhat!

A feltételeket módosításának jogát fenntartjuk!

Adatvédelem:
A név, email cím megadására a fotózáshoz szükséges kommunikáció miatt szükséges

● A megadott adatokat kizárólag a a fotózás lebonyolításához és kommunikációjához használjuk
azokat semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek.

● A fotózás változásairól haladéktalanul értesítünk a megadott elérhetőségeiden
● Az elkészült képekből a legjobbakat a honlapunkra és Facebook oldalunkra is feltöltjük.
● Az adatok kezelője: Göblyös Andrea és Göblyös Péter (2167 Vácduka, Hársfa sor 39.)

+36304361420 info@vizslafotozas.hu Az adatok a www.vizslafotozas.hu honlapon tároljuk.

Elérhetőségeink: Göblyös Andrea és Göblyös Péter
+36304361420

http://www.vizslafotozas.hu/hdr


info@vizslafotozas.hu
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39-49.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA
A személyes adatok olyan információk, amelyek segítségével Ön azonosítható. Ilyen adat például az Ön neve,
e-mail címe és kutyája neve. Az Adatkezelő, a Vizslafotózás.hu csapata (Göblyös Andrea és Göblyös Péter.
2167 Vácduka, Hársfa sor 39.) kizárólag olyan esetekben tárolja el az Ön személyes adatait, ha ezeket
kifejezetten Ön szolgáltatja (pl. feliratkozik elektronikus hírlevélre, felmérésben, fotózáson, matricát
igénylésével, kedvezményes fotózáson vagy nyereményjátékban vesz részt, mintákat vagy katalógusokat
rendel, esetleg információt kér tőlünk), és hozzájárul felhasználásukhoz. Az Ön személyes adatainak bármilyen
továbbítása, harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a
Facebook vagy a Twitter, kizárólag az Ön kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A
Vizslafotózás.hu garantálja, hogy nem értékesíti, ill. adja kölcsön az Ön személyes adatait harmadik felek
részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán
azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk Önnel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.
A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA
A hírlevélre való feliratkozássa, ingyenes matrica igénylésével, kedvezményes fotózásra, nyereményjátékra való
jelentkezéssel Ön hozzájárul, hogy személyes adatait hirdetési és reklámcélokból is tároljuk, ill. folyamatosan
felhasználjuk, tehát pl. hírleveleket küldünk Önnek, felhívjuk nyereményjátékainkban való részvételre, mindezt
emailben. Adatait felhasználhatjuk arra is, hogy felhasználói profilt készítsünk Önről, és ez alapján személyre
szabott hirdetéseket, ill. ajánlatokat küldjünk az Ön részére. Az Ön által szolgáltatott adatokat a honlapjaink,
hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének
mérésére és javítására is felhasználhatjuk. A fotózásra való jelentkezéssel, ingyenes matrica igénylésével,
nyereményjátékra való regisztrációjával elfogadja, hogy Önről az eseményeken kép- és videófelvétel készülhet.
A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
Személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását Ön bármikor a jövőre néző hatállyal, részben vagy
teljes egészében visszavonhatja az info@vizslafotozas.hu címre küldött e-mailben. ADATBIZTONSÁG Műszaki
és szervezeti intézkedéseket léptettünk életbe annak érdekében, hogy megelőzzük az Ön adatainak
elvesztését, módosítását, valamint illetéktelen harmadik felek általi felhasználását.


