INGYENES 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: 2022.05.08 10:00 - 15:00
A fotózás helyszíne: Budapest, Gesztenyés kert
Jelentkezés, regisztráció: Kizárólag a Vizslafotózás weboldalán időpont foglalással lehet jelentkezni az ingyenes
fotózásra.
https://vizslafotozas.hu/hegyvidek oldalon.
Regisztrációnként az általunk választott legjobb képet elküldjük emailben.
A fotózás csak kutyával együtt lehetséges.
A fotózásra egy gazdi csak egyszer regisztrálhat és vehet részt, illetve egy kutyával csak egyszer lehet részt
venni. Aki visszaél az ingyenes fotózás lehetőségével, annak a képeit azonnal töröljük és fotózását
félbeszakítjuk.
Fotózásra jelentkezés:
● Fotózásra előzetes időpontfoglalással lehet jelentezni a https://vizslafotozas.hu/hegyvidek
oldalon történő adatok (Név, email, telefonszám, kutyanév) megadásával és elküldésével.
● A regisztráció akkor érvényes, ha kapsz visszaigazoló email, SMS-t.
Ha nem kapsz visszaigazoló emailt, vagy SMS-t, akkor nem érvényes a regisztrációd.
● Egy gazdi csak egyszer jelentkezhet és egy kutyával csak egy időpontra jöhet! Ha több
időpontot foglalsz, automatikusan töröljük a plusz időpontokat előzetes értesítés nélkül.
● Kizárólag közös kutya-gazdi fotók készülhetnek.
● Az elkészült képekből az általunk választott legjobb képet kapod meg emailen.
● A gazdik 5 percenként jönnek egymás után
● Fontos, hogy a fotózáson való résztvételeddel egyértelmű hozzájárulsz, hogy az egy db ajándék
képet a Vizslafotózás és az Hegyvidék önkormányzat online és offline kampányihoz
felhasználhassa.
● A fotózáson csak egészséges, oltott, chippezett kutya vehet részt!
● Tüzelő kutya nem hozható a fotózásra!
● Kutya oltási könyvet mindenképpen hozd el!
● A kutyádért Te vagy a felelős, vigyázz a saját és mások kutyájára, testi épségére!
● A kutyádat végig rövid pórázon kell tartanod.
● Fontos, hogy csak ápolt, tiszta kutyát fotózunk, ha utazás során koszos lesz a kutyus akkor
fotózás megkezdése előtt szárarzra kell törölni és esetleg ki kell fésülni. Ápolatlan, koszos kutya
fotózást megtagadjuk.
● Számíts arra, hogy ha nem szoktatok kutyás közösségbe járni, ivaros a kutyád, akkor sokkal
izgatottabb lehet a sok kutya miatt.
● Vedd figyelembe, hogy nem minden ember szereti a kutyákat, vagy ha kutyaszőrös lesz a ruhája,
és arra is készülj fel, hogy az Allee bevásárlóközpontban több gyerekkel találkozhatsz, kérjük
rövid pórázon tartsd a kutyádat.
● A fotózást a szervezők indokolt esetben bármikor megtagadhatják, vagy félbeszakíthatják. Ilyen
például a regisztráció hiánya, az ápolatlan kutya, az ingyenes lehetőséggel való visszaélés, nem
közreműködő viselkedés, az 5 perces időkeret figyelmen kívül hagyása, illetve minden olyan
cselekedet, ami gátolja a munkavégzést, vagy veszélyes másra.
● Aki a kedvezményes fotózás lehetőséggel visszaél és több időpontot foglal le, annak az összes
időpontját töröljük, így egyáltalán nem vehet részt a fotózáson.

Adatvédelem:
Szeretnénk, ha pontosan tudnád, hogy mi fog történni a megadott adataiddal, miért kérjük el, mire
használjuk és az elkészült kép hol és milyen formában jelenik meg.
Tiszteletben tartjuk a magánélet védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk, amelyek a
meghatározott cél(ok) szempontjából elengedhetetlenek.
● Az adatok megadására azért van szükség, hogy a képekhez nevet tudjunk rendelni, és a fotózás
után el tudjuk részedre küldeni emailben a webes album linkjét, ahol elérhető lesz az összes kép
nézőkép formában.
● A megadott adatokat kizárólag a fotózás szervezéséhez, lebonyolításához, és a hozzá tartozó
kommunikációhoz használjuk, azokat semmilyen körülmények között nem adjuk ki.
● Jelentkezéskor SMS-ben értesítünk a fotózás időpontjáról.
● A fotózáson való részvétellel kifejezetten hozzájárulsz, hogy fotó- és videófelvétel készüljön
rólad, melyet publikálhatunk az oldalainkon, az interneten.
● Az adatok kezelője: Göblyös Andrea és Göblyös Péter (2167 Vácduka, Hársfa sor 39.)
+36304361420 info@vizslafotozas.hu Az adatok a www.vizslafotozas.hu honlapon, illetve a CRM
rendszerünkben tároljuk (felhőben).
● A fotózáson való részvétellel kifejezetten hozzájárulsz, hogy az ajándék képet felhasználjuk és
publikáljuk online a Vizslafotózás honlapján, továbbá ahhoz is, hogy a kép továbbításra kerüljön
a fotózást finanszírozó Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, és
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére (1126 Budapest, Böszörményi
út 23-25.), abból a célból, hogy azt legfeljebb 5 évig felhasználja azt oly módon, hogy a
honlapján, facebook, illetve instagram oldalán közzétegye. A képek és a személyes adatok
kezelésére vonatkozóan, az általuk kezelt adatok tekintetében a Vizslafotózás illetve az
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, és Budapest Főváros XII.
kerület Hegyvidéki Önkormányzat honlapjukon közzétett adatkezelési szabályai vonatkoznak.
A fotózás napján, a rendezvény helyszínén kell megjelenni az előzetesen foglalt időpontban.
Amit ne felejts otthon:
- A KUTYÁDAT :)
- oltási könyvet
- jókedvet
- nyakörv, pórázt
- kakizacsit
A fotózást a fotósok indokolt esetben bármikor megtagadhatják és félbeszakíthatják!
A fotózáson való részvétellel kifejezetten hozzájárulsz, hogy fotó- és videófelvétel készüljön rólad,
melyet publikálhatunk az oldalainkon, az interneten.
A kutya által okozott kárért a gazdája felel. A felszerelésben okozott kárt a károkozó köteles megfizetni.
A kutya testi épségéért a gazdája felel.
A fotózásra csak egészséges, oltott, chipezett, féregtelenített, parazitamentes kutya hozható, érvényes
oltási könyvvel kell rendelkeznie.
A feltételeket módosításának jogát fenntartjuk!
Elérhetőségeink: Göblyös Andrea és Göblyös Péter
+36304361420
info@vizslafotozas.hu
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39-49.

