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– a továbbiakban: Résztvevő 
–

1./ Résztvevő az alábbi Programon történő részvétellel kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz
maradéktalanul hozzájárul.
2./ Résztvevő hozzájárul az Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2016 Leányfalu,
Móricz Zsigmond utca 167.; cégjegyzékszám: 13-10-041680; képviseli: Schóbert Ferenc Norbert, az Igazgatóság
elnöke önállóan), (a továbbiakban: Szervező) által szervezett, és 2019. június 4., 18:00–20:00 órakor Aba-Novák
Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild J. tér 1.) helyszínen megtartásra kerülő – Norbi segít motivációs
előadás, a továbbiakban: ”Norbi segít” vagy „Program”) feltételeihez, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3./ Résztvevő kijelenti, hogy a Program menetét, annak folyamatát, célját ismeri, Szervező őt e körben teljeskörűen
tájékoztatta.
4./ Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Program során róla kép- és hangfelvételek készüljenek, és ezek a Program,
illetőleg az egészséges életmód népszerűsítése – így különösen a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatos
reklámtevékenység - során felhasználásra kerüljenek. Ennek megfelelően a Résztvevő a Program során történő
részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal,
hogy az kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a
Résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Részvevő
vonatkozásában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Program
népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz
közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene
nyújtaniuk. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a
Szervezővel szemben. A Résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem
hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő más résztvevőket
beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
A hozzájárulás esetén a Résztvevő nyilatkozik, hogy a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan mellékletét képező
adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, hozzájárulását az adatkezelési tevékenységről szóló tájékoztatás teljes
körű ismeretében is adta.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más résztvevők az
előzőekben írtakat megszegik. Szervezőt abban az esetben sem terheli felelősség, ha más résztvevő olyan részvevőről
készít, esetleg tesz közzé bármely felvételt, aki nem adta ehhez a fentiekben hozzájárulását, tekintettel arra, hogy erre
ráhatása nincs. Résztvevő kijelenti, hogy a róla készült kép- és hangfelvételek felhasználásából fakadóan sem
személyiségi jogi sem más igényt Szervezővel szemben nem támaszt.
5./ Résztvevő kijelenti, hogy a Programban saját felelősségére vesz részt.
6./ Résztvevő kijelenti, hogy a Programmal kapcsolatban őt teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, a Programmal,
vagy a Szervezővel, illetve a Program során felhasznált módszerekkel, termékekkel, a megtartott motivációs előadással
kapcsolatban harmadik személy részére információt nem adhat ki, e körben őt a Program lezárását követő korlátlan
ideig teljes titoktartási kötelezettség terheli, a Program során elhangzottakról hangfelvételt vagy videofelvételt nem
rögzíthet. Résztvevőt a titoktartási kötelezettség megsértéséért kártérítési felelősség terheli.
7./ Résztvevő kijelenti, hogy a Programmal, illetve Előadóval kapcsolatos hátrányos kijelentést nem tesz és tudomásul
veszi, hogy ezen kötelezettsége megszegése esetén Szervező részére teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
8./ Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programban kiskorú személy kizárólag szülői felügyelettel, szülői kísérettel
vehet részt és jelen nyilatkozatot 14 év alatti Résztvevő esetén a törvényes képviselő köteles aláírni a kiskorú nevében,
14-18 év közötti Résztvevő esetén a Résztvevő törvényes képviselője beleegyezésével együttesen.
Résztvevő Hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás),
a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással, vagy az info@norbi.eu e-mail címre küldött kéréssel.
Szolnok, 2019. június 4.

………………………………………..…

