
Tájékoztató Marketing Anyagokban történő részvételhez 

 

Szolgáltató: Poór Bálintné egyéni vállalkozó 

Tárgy: fotó, film, vélemény közzététele szolgáltatásról közösségi platformon és honlapon 

Megjelenés időtartama:  legfeljebb 12+6 hónap 

Megjelenés jellege: a Vendég hozzájárulásától függően, minden esetben név nélkül, film 
vagy fotófelvétel esetében kizárólag a beavatkozás területét bemutatva, arc vagy más, a 
felismerést lehetővé tevő testrész megjelenítését kitakarva.  

Megjelenés helye(i): Honlap: https://www.fulcimpalyukasztas.hu, Youtube csatorna: 
https://www.youtube.com/@fullyukasztas01 TikTok: @poornetunde_piercing, Instagram: 
@poornetunde, Facebook: Fülbelövés - Piercing Poórné Tünde 

 

 Általános Tájékoztató 

 

 

 Mi a Megjelenés célja? 

 

A Megjelenés célja marketing tevékenység:  

 • ismertségünk és hitelességünk erősítése azzal, hogy ügyfeleink 
visszajelzéseit, véleményeit közzétesszük internetes közösségi felületeinken.  A valós 
ügyfél véleménye hitelessé teszi a szolgáltatásunkról megfogalmazott értékelést. Azt 
üzenjük, hogy vevőink személyes tapasztalatát az ő szavaikkal tesszük közzé; 

 • tájékoztatás a szolgáltatásról: a közzétett filmekkel és/vagy fotókkal a 
szolgáltatás menetét, eredményét példákon keresztül mutatjuk be, oly módon, hogy az 
reprezentálja a szolgáltatás sokféleségét, és lehetőség szerint minden érdeklődő találjon 
az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásra példát. 

 

Mi történik? 

 

A Szolgáltatás elvégzése előtt Vendégeinknek lehetőséget adunk a részvételre.  

 

Vendégeink elmondhatják véleményüket a szolgáltatásunkról, illetőleg a Vendégeinkről 
készített fényképet, a szolgáltatásról készített filmet nyilvános internetes közösségi oldalain. 

 

A részvétel önkénes alapú. 

 

Hogyan és milyen formában tud részt venni? 

 

 • Fotó vagy film a szolgáltatásról 



 

Amennyiben részt kíván venni, úgy a szerződéskötésünkkor annak aláírásával arról dönt, hogy 
elkészíthetjük-e vagy sem a fotót vagy filmet.  

 

A fényképet, filmet mi készítjük el Önről. Több fényképet készítünk melyből Ön választhatja 
ki a megfelelőt, a filmből egyes részek vagy a film törlését kérheti. 

 

Kérésére a megadott kapcsolattartási címére továbbítjuk Önnek vagy kérheti ezek törlését is.  
A jóváhagyott filmet/fotót tesszük közzé. Jóváhagyása kifejezett hozzájáruló nyilatkozat 
aláírásával történik. 

 

A fotót/filmet ezt követően a marketing célú adatbázisunk tárában tároljuk, 12 havonta 
megsemmisítést végzünk. 

 

 • Vélemény fotóval vagy fotó nélkül 

A szerződéskötéskor adott hozzájárulása esetén ön később is elmondhatja/megírhatja a 
véleményét, amit Szolgáltatónk közzétehet. 

 

Amennyiben ezt kéri, úgy fényképet készítünk, és ezt a véleményével együtt jelenítünk meg. 

 

 

Hogyan adhatja le a véleményét és mi írhat bele? 

 

Amennyiben Ön részt kíván venni, úgy néhány mondatban a fullyukasztas@gmail.com email 
címre küldött üzenettel foglalhatja össze a véleményét a szolgáltatásunkról, továbbá a 
véleményét átadhatja írásban vagy elmondhatja munkatársunknak szóban, aki azt írásban 
rögzíti. 

 

Ön a véleményét szabadon fogalmazhatja meg néhány szóban összefoglalva. Kérjük, hogy 
tartózkodjon mások becsületének és/vagy jó hírnevének szükségtelen megsértésétől. 

 

 

Hogyan tudok beleegyezni a fénykép, film készítésébe és felhasználására, közzétételére? 

 

Ön a kép és a film elkészítéséhez a szerződésben járul hozzá, azok felhasználásához és 
közzétételéhez az erről szóló hozzájáruló nyilatkozat megfelelő kitöltésével és aláírásával 
járulhat hozzá. 

 



Az Ön hozzájárulása kifejezetten a Megjelenés céljából készítendő kép elkészítéséhez és a fent 
jelölt közösségi oldalakon a jelen tájékoztató szerinti módon és célból való felhasználásra, 
közzétételre szól. 

 

 

Hogyan történik a vélemény közzététele? 

 

Az Ön vélemény közösségi oldalainkon bejegyzés formájában kerül közzétételre a Szolgáltató 
fent megjelölt internetes közösségi felületein, honlapján.  A közzétételről a Szolgáltató dönt.  

 

A fotó, film, vélemény adott közösségi felület működése szerint kerül közzétételre akként, 1 
napig kiemelt bejegyzésként, majd ezt követően általános bejegyzésként a Megjelenés végéig. 
A bejegyzéseket általános esetben nem töröljük, a bejegyzések újabb bejegyzések esetén az 
oldalon hátrébb sorolódnak. 

 

A bejegyzések a platformokon nyilvánosak, így azokhoz bárki hozzászólhat.  Erre a 
Szolgáltatónak nincs ráhatása, így a hozzászólásokért nem tudunk felelősséget vállalni. A 
becsületsértő vagy jó hírnevet sértő hozzászólások törlése érdekében fellépünk. 

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem tudjuk megakadályozni az interneten megjelenő fotók 
másolását. 

 

Szolgáltató bármikor, indokolás nélkül dönthet úgy, hogy bármely közzétételt teljes egészében 
törli. A törlés miatt Önt semmilyen kompenzáció vagy egyéb igény nem illeti meg. 

 

Kérheti-e a bejegyzés módosítását vagy törlését? 

 

A fotó, film, vélemény a közzétételt követően nem módosítható, de az elírások vagy egyéb 
szerkesztési hibák javíthatók. 

 

Ön bármikor kérheti a fotó, film, vélemény eltávolítását. 

 

Jár-e ellenérték a Megjelenésben való részvétel miatt? 

 

Nem, a Megjelenésben való részvétel miatt egyik felet sem illeti meg díjazás, a részvétel 
ingyenes. 

 

Milyen további jogokat érinti a Megjelenés? 

 



 • szerzői jogok 

A Megjelenés során elkészült tartalom, így a szöveges és képi elemek, továbbá a közzétett 
bejegyzés minden tekintetében a szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató.  

 • adatvédelmi jogok 

A Megjelenés során az Ön adatait a jogszabályi előírások betartásával kezeljük, melyet a jelen 
tájékoztató tartalmaz. 

Történik a Megjelenés során adatkezelés? Miként történik ez? 

Igen, a Megjelenés során az Ön személyes adatait is kezeljük. 

Személyes adatnak minősülhet az Önre vonatkozó bármely információ. 

 

 


