
LEMONDÓ  NYILATKOZAT /  WAIVER  
INTER ACADEMY NYÁRI TÁBOR BUDAPEST, 2019. június 24-28.  
INTER ACADEMY SUMMER CAMP BUDAPEST, 24-28 June 2019.  

 
STATEMENT ON BEHALF OF A MINOR 
 

The undersigned 

......................................................... residing in 

........................................................ street/square 

................................................................. that, 

underwriting this statement acknowledges the 

unavailability of other persons exercising parental 

authority, together with the underwritten, on the 

minor ............................................................ 

residing in ............................................................  
street/square ............................................................ 

(hereinafter, the Data subject),  hereby agrees and 

warrants the following in relation to the Data 

subject’s participation to the event the Inter 

Academy Summer Camp that shall take place on 

Enying, Sportpálya   (8130 Enying, Vas Gereben 

utca.) and alsótekeresi gyermektábor (8130Enying-

Alsótekeres, Lomb utca 7.) (at 24- 28 June 2018 

(hereinafter, the Event) and to the recording of the 

Data subject’s image by F.C. Internazionale Milano 

S.p.A. (hereinafter, Inter), also through any third 

parties, that shall be used for the purposes of 

producing videos and/or other multimedia content 

(hereinafter, the Contents), which shall be 

disseminated on Inter’s communication media.  

1.  I hereby authorize the Data subject to attend 

all activities carried out within the area of the 

Event, undertaking to keep Inter harmless, as well 

as its collaborators, against any liability that may 

arise in connection with the person and properties 

of the Data subject, as well as any damages caused 

to persons and properties due to any conducts of 

the Data subject on the occasion of or as a 

consequence of the activities carried out during the 

Event.   

 

 

 

2. I hereby authorize the Data subject to carry 

out any travels, which may be necessary in order to 

reach the area of the Event, accompanied by Inter’s 

agents, undertaking to keep Inter harmless from 

any liability that may arise during the transfer from 

the meeting point to the location of the Event, as 

well as during the return journey, by whatever 

means of transport.  

 

3. I hereby warrant that the Data subject is 

currently in suitable physical and mental condition 

for attending the activities of the Event.  

 

NYILAKOZAT KISKORÚ NEVÉBEN 
 

Alulírott 

......................................................... lakik  

.......................................................... utca /tér 

................................................................. aki e 

nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy nem elérhető 

semmilyen más személy, aki szülői tekintély 

gyakorlója az aláíró mellett a következő kiskorú 

fölött: ............................................................ lakik 

............................................................  utca/tér 

............................................................  

(a továbbiakban, adatalany,) ezúton hozzájárulok és 

garantálom a továbbiakat az adatalany az Inter 

Academy Nyári Tábor rendezvényen való 

részvételével kapcsolatosan, amely az Enying, 

Sportpálya   (8130 Enying, Vas Gereben utca.) és 

az alsótekeresi gyermektáborban (8130 Enying-

Alsótekeres, Lomb utca 7.) 2018. 06. 24-28 között 

kerül megrendezésre (a továbbiakban, esemény) és 

az adatalany képe rögzítésével kapcsolatosan az 

F.C. Internazionale Milano S.p.A. által (a 

továbbiakban Inter,) és más, harmadik fél által, 

videók, és/vagy más multimédia tartalmak 

előállítása érdekében (a továbbiakban, tartalmak,), 

amelyeket az Inter kommunikációs médiája 

terjeszthet.  

1.  Ezúton felhatalmazom az adatalanyt, hogy 

részt vegyen a rendezvény területén rendezett 

összes tevékenységben, és vállalom hogy az Inter, 

ahogy közreműködő partnerei sem felelősek olyan 

kötelezettségekért, amelyek az adatalany 

személyével vagy tulajdonával kapcsolatban 

merülhetnek fel, ahogy a károkért sem, amelyek 

személyeket, vagy azok tulajdonát érhetik az 

adatalany viselkedése miatt a rendezvény alatt 

folytatott tevékenységek esetében, vagy azok 

következtében.  

 

2. Ezúton felhatalmazom az adatalanyt, hogy 

utazáson vegyen részt, amelyre azért van szükség, 

hogy eljusson az esemény helyszínére, az Inter 

megbízottjai kíséretében, és vállalom, hogy az Inter 

nem felelős azokért a kötelezettségekért, amelyek a 

találkozási pont és az esemény helyszíne között 

jöhetnek létre, illetve a visszaút ideje alatt, 

bármilyen szállítási eszközről legyen szó.  

 

3. Ezúton garantálom, hogy az adatalany 

jelenleg megfelelő fizikai és mentális állapotban 

van ahhoz, hogy részt vegyen az eseményen.  

 



4. I hereby authorize Inter and its affiliates, also 

through third parties, to record the Data subject’s 

image and voice and use them (and the name of the 

Data subject) to create the Contents relating to the 

Event. Inter shall have the right, but not the 

obligation to: (i) reproduce and/or transfer to other 

formats (format shifting) and/or reproduce in 

temporary and/or permanent copies, in any manner 

and/or form, with any reproduction procedure, the 

images and/or any data contained therein; (ii) 

process and/or edit, re-edit, in whole and/or in part, 

by any means and on any medium, images and 

Data; (iii) publish, perform, represent, transmit, 

communicate to the public, make available to the 

public, distribute, rent and/or lend, and in any case 

use the Contents; (iv) use the images and/or the 

data, alone and/or together with those of others, in 

any form and/or manner, through any media and/or 

means of communication to the public (including 

television media, websites, and social media), in 

any network, public and/or private, in whole and/or 

in part; (v) print and/or publish and/or distribute the 

images, the Contents and/or the data, alone and/or 

together with those of others, on any type of 

editorial product; (vi) use the Contents and/or the 

personal data in communications of any kind by 

Inter and/or its assignees, as well as for advertising 

and/or promotional purposes of the services and 

products offered by Inter; (vii) assign to third 

parties the Contents and related exploitation rights 

for promotional/commercial purposes of their 

goods and/or services in connection to the Event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  I hereby declare that I have no economic 
claims whatsoever in view of the present waiver 

and any rights herein granted, being entirely 

satisfied by the possibility of seeing the Data 

subject’s image reproduced in the Contents, thus I 

provide to Inter any consent relating to the 

processing of his/her image, voice, name, 

performance, as well as the processing of any other 

data relating to the Data subject’s person, as far as 

it may be necessary for the use and exploitation of 

the Contents and of all the works and products 

derived from them.  

 

6. I also declare and represent that there is no 

reason for any third parties to oppose the use of the 

Data subject’s image within the Contents as 

4. Ezúton felhatalmazom az Intert és 

fióktelepeit, harmadik személyen keresztül is, hogy 

rögzítse az adatalany képét és hangját, hogy arra 

használja fel (az adatalany nevével együtt), hogy 

tartalmakat állítson elő az eseménnyel 

kapcsolatosan. Az Internek joga van, de nem 

köteles arra, hogy: (i) másolatot készítsen, és/vagy 

más formátumra konvertáljon (formátum 

változtatás), és/vagy átmeneti, és/vagy tartós 

másolatot készítsen bármely módon és/vagy 

formában, bármely másolási folyamat segítségével 

a képekről és/vagy bármely adatról, amelyet a 

tartalom tartalmaz; (ii) kezelje, és/vagy szerkessze 

részben és/vagy egészben, bármilyen eszközzel és 

bármilyen közegben, a képeket és az adatokat is; 

(iii) közzé tegye, előadja, sugározza és 

kommunikálja a nyilvánosság felé, elérhetővé tegye 

a nyilvánosság számára, terjessze, bérbe adja, 

és/vagy kölcsönözze, bármely esetben felhasználja 

a tartalmakat; (iv) használja a képeket, és/vagy 

adatokat, egyedül, és/vagy együtt másokéival, 

bármely formában és/vagy módon, bármely médián, 

és/vagy kommunikációs eszközön keresztül a 

nyilvánosság számára (beleértve a televíziós 

médiát, a weboldalakat és a közösségi 

médiaoldalakat is), bármely nyilvános és/vagy 

magánhálózatban, részben, és/vagy egészben; (v) 

nyomtassa, és/vagy közzé tegye, és/vagy terjessze a 

képeket, tartalmakat, és/vagy az adatokat egyedül, 

és/vagy másokéival együtt, bármilyen típusú 

szerkesztőségi termékeben; (vi) felhasználja a 

tartalmakat, és/vagy az adatokat bármilyen 

kommunikációban, amit az Inter és/vagy 

megbízottjai végeznek, ahogy reklámozási és/vagy 

promóciós célból az Inter által értékesített termékek 

és szolgáltatások értékesítésére.  (vii) átengedje a 

tartalmakat harmadik személynek és az ehhez 

kapcsolódó felhasználási jogokat az eseménnyel 

kapcsolatos promóciós és kereskedelmi célból 

termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatosan. 

 
5.  Ezúton kijelentem, hogy nincs semmiféle 

gazdasági követelésem jelen elállási nyilatkozattal 

kapcsolatosan, és az ebben garantált jogokkal 

kapcsolatban, elfogadom a képem sokszorosítását a 

tartalmakban, és beleegyezésemet adom, hogy az 

Inter a képemet, hangomat, nevemet, 

teljesítményemet, ahogy a személyemhez 

kapcsolódó bármilyen más adatot kezeljen, olyan 

mértékben, amilyenben szükséges a tartalmak, 

illetve minden termék és munkák  használatához és 

kiaknázásához, amelyek ezekből készültek.  

 

6. Azt is kijelentem, hogy nem létezik olyan 

körülmény, amely miatt egy harmadik fél ellenezné 

az adatalany képe használatát a tartalmakban, ahogy 



provided for in this waiver and therefore I 

undertake to keep Inter harmless against any third 

party claim. 

 

ebben az elállási nyilatkozatban szerepel, így 

vállalom, hogy az Inter nem felelős semmilyen 

harmadik fél részéről érkező követeléssel 

kapcsolatban.  

 
 

 

 

 

 

 

Yours faithfully, Tisztelettel:  

 

Budapest, 2018. 06.                                                             Budapest, 2018. 06.            

 

 

 

___________________________                                       ___________________________ 

 



Adatvédelmi Tájékoztatás a 
679/2016 EU rendelet 13. 
Paragrafusa alapján (“GDPR”)  

Privacy Notice pursuant to sec. 13 
of Regulation EU 679/2016 (the 
“GDPR”) 

 

Az adatalany személyes adatai, beleértve a nevét, 

a képét és hangját (a továbbiakban: “adat”) az 

F.C. Inter kezelheti elektronikus eszközökkel, 

vagy azok nélkül, beleértve az adatok terjesztését 

vagy kommunikálását harmadik fél felé, tartalmak 

létrehozásának céljából, és további indokokból, 

amelyeket a fenti lemondó nyilatkozat tartalmaz. 

Az adatokat az F.C. Inter alkalmazottai, és/vagy 

együttműködő partnerei kezelik, illetve olyan 

harmadik személyek, amelyeket az F.C. Inter 

megbíz a tartalmak létrehozására. Az adatokat 

kezelhetik szállító partnerek, tanácsadók, vagy 

bármely jogi személy, amely közreműködik az 

F.C. Inter tevékenységében. Az adatok 

rendelkezésre bocsátása nem kötelező, de a 

rendelkezésre bocsátás elmaradása 

megakadályozza az eseményen történő részvételt, 

és a tartalmak létrehozását. Az adatkezelés 

jogalapja az adatalany beleegyezése. Az adatokat 

az Európai Unió területén található szervereken 

kell tárolni. Az Inter nem továbbíthatja az 

adatokat az Európai Unión kívüli székhellyel 

rendelkező cégek vagy szervezetek felé. A GDPR 

15-22 részeinek megfelelően az adatalanynak joga 

van: a) információt kapni az adatkezelésről, a 

megfelelő célokról, módozatokról, megtartási 

időről, és azokról az alanyokról, akik felé az 

adatokat kommunikálták, b) általános, 

rendszerezett, általánosan használt és géppel 

olvasható formátumban megkapni az összes 

adatot, amely az adatalannyal kapcsolatos, 

amennyiben ezeket szerződéses viszonyban, vagy 

az adatalany hozzájárulásával kezelik 

(hordozhatósági jog); d) ellenezni az adatkezelés 

részét vagy egészét, és, bizonyos esetekben ezt az 

ellenzési jogát ingyen kifejteni; e) frissíteni, 

módosítani, kiterjeszteni, törölni, blokkolni vagy 

anonim formára átalakíttatni az adatokat. Kérjük, 

hogy vegyék figyelembe, hogy az adatalany 

kapcsolatba léphet az Adatvédelmi Hatósággal is 

(Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Róma), 

hogy jogait érvényesítse az adatkezeléssel 

kapcsolatosan. Az adatkezelő a GDPR 24. 

paragrafusa értelmében az F.C. Internazionale 

Milano S.p.A., amelynek székhelye: Milánó, 

Corso Vittorio Emanuele II. no. 9. saját tőkéje: 

19,195,313.34 EUR, a Milánói Cégbíróságnál a 

nyilvántartási száma 80066310154. 

The Data subject’s personal data, including 

his/her name, image and voice (hereinafter, the 

"Data") shall be processed by F.C. Inter with or 

without the aid of electronic tools, including 

communicating and disseminating the Data to 

third parties, for the purposes of the creation of 

thee Contents and the further purposes set out in 

the above waiver. The Data shall be processed by 

F.C. Inter employees and/or collaborators and any 

third parties engaged by F.C. Inter for the creation 

of the Contents. The Data may be processed also 

by suppliers, consultants or any legal entities that 

collaborate in the activities of F.C. Inter. The 

disclosure of the Data is optional but failure to 

disclose shall prevent your participation to the 

Event and the creation of the Contents. The legal 

basis for processing is the Data subject’s consent. 

The Data shall be stored on servers located within 

the European Union. Inter shall not transfer the 

Data to companies or organizations located 

outside the European Union. Pursuant to sections 

15-22 of the GDPR, the Data subject has the right 

to: a) be informed about the processing of the 

Data and the relevant purposes, modalities, 

retention period and subjects to whom the Data 

may be communicated, b) receive in a common, 

structured, commonly used and machine-readable 

format, all Data concerning the Data subject, if 

these are processed under a contract or on the 

basis of the Data subject’s consent (portability 

right); d) oppose some or all of the processing 

and, in certain cases, exercise this right of 

opposition free of charge; e) obtain the update, 

modification, integration, cancellation, block or 

transformation into anonymous form of the Data. 

Please also note that the Data subject has the right 

to contact the Data Protection Authority (Piazza di 

Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA) in order to 

enforce his/her rights with regard to the data 

processing. The Data controller pursuant to art. 24 

of the GDPR is F.C. Internazionale Milano S.p.A., 

with registered office in Milan, Corso Vittorio 

Emanuele II no. 9, corporate capital of Euro 

19,195,313.34, fiscal code and number of 

registration with the Companies’ Register of 

Milan 80066310154. 

 

 



Az adatkezelővel bármilyen kérés vagy jelentés 

szempontjából az alábbi elérhetőségeken 

léphetnek kapcsolatba: UFFICIO LEGALE 

INTERNO - Corso Vittorio Emanuele II n. 9 - 

20122 – MILANO - TEL. 02/77151 FAX 

02/781514. Az adatkezelő kijelölt egy 

Adatvédelmi Felelőst a GDPR 37, 38 és 39. 

részeinek megfelelően, akinek székhelye az F.C. 

Internazionale Milano S.p.A. székhelyén található, 

és elérhető az adatkezeléssel kapcsolatos bármely 

ügyben a privacy@inter.it e-mail címen. A 

privacy@inter.it e-mail címre küldött e-maillel az 

adatalany élhet az előbbiekben megnevezett 

bármely jogával is.  
 

 

The Data controller can be contacted for any 

requests or reports at the following contact details: 

UFFICIO LEGALE INTERNO - Corso Vittorio 

Emanuele II n. 9 - 20122 – MILANO - TEL. 

02/77151 FAX 02/781514. The Data controller 

has appointed a Data Protection Officer pursuant 

to sec. 37, 38 and 39 of the GDPR, which is 

domiciled for the position at the address of F.C. 

Internazionale Milano S.p.A. and can be contacted 

at the email address privacy@inter.it for any 

matter concerning the Data processing. By 

sending an email to privacy@inter.it, the Data 

subject can also exercise any rights referred to 

above. 
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