
„A SÁRRÉT” – Fotópályázat

Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A  Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  (Székhely:  4172 Biharnagybajom,  Rákóczi  út
továbbiakban:  „Szervező”)  mint  Szervező és  adatkezelő  a  jelen  szabályzatban  és
adatvédelmi  tájékoztatóban  meghatározott  „A  Sárrét”  címmel  fotópályázatot
(továbbiakban: „Fotópályázat”) szervez. 

1. Részvételi feltételek  
A  Fotópályázat  nyílt,  azon  magyar  állampolgárok  vehetnek  részt  rajta,  akik
cselekvőképesek,  illetve  nem  állnak  cselekvőképességüket  e  tekintetben  korlátozó
bármely  korlátozás  alatt,  betöltötték  a  16.  életévüket,  elfogadják  és  betartják  a
Szabályzatot. (továbbiakban: Pályázó).

Kizárólag törvényes képviselővel nevezhet az a Pályázó akinek életkora 12-16 éves kor
alatt van. 

Amennyiben  a  Pályázó  korlátozott  cselekvőképességű  vagy  cselekvőképtelen,  úgy  a
Fotópályázaton részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Fotópályázatból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Fotópályázaton való részvétel díjmentes.

2. A Fotópályázat időtartama és menete  
A Fotópályázatra a pályaművek beküldési határideje: 2021. július 10. éjfél. 

Egy Pályázó maximum 3 pályaművet – fotót vagy fotósorozatot - adhat le a 3. pontban
meghatározott feltételeknek megfelelően. 

FONTOS! Az alábbi űrlap helyes kitöltésével érvényes csak a beadott pályamű. 

A határidő után beérkezett, vagy hiányos,  a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat  a
Szervezőnek  nem  áll  módjában  figyelembe  venni  a  pályázatok  elbírálásakor.  A
benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség. 



A fotókat és sorozatokat a zsűri esztétikai, szakmai szempontok alapján értékeli. 

A zsűri tagjait a Szervező jelöli ki. A Szervező fenntartja a jogot a zsűri összetételének
megváltoztatására, valamint, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján szűrje, és a
pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat értesítés nélkül kizárja.

Szakmai  zsűri  tagjai: Pettendi  Szabó  Péter  (fotográfus),  Jenei  Boldizsár  (fotográfus)
Szűcs Péter (újságíró, fotográfus)

A nyerteseket a Szervező emailben értesíti legkésőbb 2021. július 17-ig.

A  nyertes  fotókból  a  Szervező  kiállítást  rendez.  További  információk  a  kiállítással
kapcsolatban  a  község  Facebook  oldalán,  illetve  a  www.biharnagybajom.hu oldalon
érhető majd el. 

Kategóriák: 

Amatőr  kategória  (mobiltelefonnal  készült  képek)
Profi kategória (Digitális fényképezővel készült képek) 

Egy  Pályázó  csak  egy  kategóriában  indulhat,  amennyiben  mind  a  két  kategóriában
nevez, a Zsűri kizárhatja a pályázatból. 

3. A pályaműre vonatkozó feltételek
Egy Pályázó maximum 3 pályaművet nyújthat be a Fotópályázat időtartama alatt. 
A pályamű lehet:
• 1 db önálló fotó, VAGY
• maximum 5 db fotóból álló sorozat.

Pályázni  kizárólag  a  Sárréti településen  és  környékükön készített felvételekkel  lehet,
amelyek más fotópályázaton nem értek el eredményt, illetve nem jelentek meg más
nyomtatott publikációs felületeken.

http://www.biharnagybajom.hu/


Pályázni  kizárólag  a  az  alábbi  weboldalon  (www.biharnagybajom.hu)  feltüntetett
Pályázati Űrlapon keresztül lehet. A más módon beérkező pályaműveket a Szervező nem
köteles figyelembe fenni.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált
színes és monokróm fotókkal lehet részt venni, az alábbiak szerint: 

 A képeket kizárólag JPEG formátumban lehet beküldeni.

 A képek hosszabbik oldala minimum 2500 pixel méretű legyen, valamint a kép
mérete nem haladhatja meg a 10 MB-t.

 A későbbiekben díjazott képeket a Szervező sRGB színprofilban elkészített JPEG
fájlként várja,  maximális  minőségben (Adobe Photoshop.jpeg 10-nek megfelelő
tömörítés  ajánlott),  amelynek  felbontása  megegyezik  az  eredeti  fájl  (pl.  RAW)
felbontásával, és maximum a vágás méretével csökkenhet. 

 A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat:,
színegyensúly,  színezet/telítettség  és  fényerő/kontraszt,  árnyékok/csúcsfények
módosítása. 

 Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van
az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc,
vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró
elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá
a  felvételek  fekete-fehérré  alakítása,  valamint  az  analóg  felvételeknél  a
szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása. 

 Bármilyen  oldalméretű-arányos  kép  feltölthető,  de  törekedjen  a  pályázó  a
szabványos oldalméretek betartására.

 A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a
készítő  kilétére  utaló  –  felirattal  vannak  ellátva.  Nem  lehet  pályázni  filmből
kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.

 Pályázni  kizárólag  olyan  fotókkal  lehet,  amelyeknek  egyedüli  és  kizárólagos
szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő
vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek
szerzői  vagy egyéb személyhez fűződő jogait,  akkor az abból fakadó bármilyen
igény  tekintetében  a  pályázó  teljes  jogi  felelősséggel  tartozik  és  köteles  a



Biharnagybajom  Község  Önkormányzatát  jogi  igény  érvényesítése  alól
mentesíteni. 

 A pályázat zsűrije fenntartja a kizárólagos jogot a zsűrizésre, a pályázati feltételek
elfogadásával a pályázó beleegyezik, hogy a végső döntés nem fellebbezhető és
nem is vitatható.

 A  pályázati  feltételek  elfogadásával  a  pályázó  büntetőjogi  felelősség  mellett
vállalja,  hogy  a  beküldött  fotó(k)  egyedüli  és  kizárólagos  szerzője  a  pályázó.
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a
fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan
idejű,  korlátlan  felhasználási  jogait  Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  részére
térítésmentesen  átruházza,  amely  magában  foglalja  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság
jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez
való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való
másolását  is,  valamint  az  előzőekben  felsorolt  jogosítványokat  is  magában  foglaló
többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.

A Pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy
alkotása  szakmai  kiadványokban,  oktatásokon  vagy  Biharnagybajom  Község
Önkormányzata nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerüljön.

4. Nyeremények

A Fotópályázat  során  az  alábbi  nyereményeket  osztja  ki  a  Szervező  a  zsűri  döntése
alapján mind a két kategóriában:

• 1. helyezett: 100.000 Ft

• 2. helyezett: 60.000 Ft 

• 3. helyezett: 40.000 Ft 

A  Szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  további  nyereményeket,  valamint  különdíjat  /
különdíjakat osszon ki a zsűri döntése alapján.



A Szervező vállalja a nyeremények eljuttatását Magyarország határain belül a nyertesek
részére, legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 60 napon belül.

Amennyiben  a  nyertes  Pályázó  cselekvőképességében  korlátozott  vagy
cselekvőképtelen,  úgy  a  nyereménnyel  kapcsolatos  érdemi  ügyintézésre,  valamint  a
nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatók!

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  A
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli, vele szemben a nyertes Pályázók semmilyen további
igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.
A nyeremények kézbesítésével járó postázási vagy futárköltséget a Szervező viseli.

5. Pályázó kizárása

A Szervező jogosult a Fotópályázat időtartama alatt vagy a Fotópályázat zárását követő
30 napon belül saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás
nélkül kizárni a Fotópályázatból azt a Pályázót:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Fotópályázaton;

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában
meghatározott hozzátartozója;

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Fotópályázattal
összefüggésben egyébként jogszabályt,  más jogát,  és/vagy jogos érdekét sérti, illetve
erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki megtévesztően jár el a Fotópályázattal kapcsolatban;

- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat,
nyilatkozatokat nem adta meg;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkel;

- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka
egyéb  módon  arra  irányul,  hogy  a  Fotópályázaton  valótlan,  vagy  a  valós  Pályázótól
eltérő más személyt jogosítson nyereményre; valamint



- akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem
kizárólagosan  akkor,  ha  a  Pályázó  nyilatkozataival  sérti  a  Szervező  jogos  gazdasági
érdekeit.

A  Pályázó  kizárása  esetén  az  adott  Pályázó  nem  tarthat  igényt  nyereményre,  vagy
amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a
már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak
ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a
kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárt Pályázó helyett saját belátása szerint
egy másik Pályázót jelöljön ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a
Pályázót  terheli  és  a  költség  mértéke  függhet  a  Pályázó  internetszolgáltatójától,  a
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Kelt: Biharnagybajom, 2021.06.10.



1.sz. melléklet:

Adatkezelési Tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) Biharnagybajom Község Önkormányzata

•a „Sárrét” fotópályázattal

•a szervezethez történő regisztrációval, feliratkozással

•szervezeti célokhoz kapcsolódó közvetlen telefonos megkeresésekkel, illetőleg

•viselkedésalapú, szervezeti célok megvalósításához fűződő hírlevél küldésével

kapcsolatos adatkezelései feltételeiről tájékoztat.

Adatkezelő

Az Ön személyes adatai kezelője a Biharnagybajom Község Önkormányzata (Székhely:
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5)

Kezelt adatok köre, adatkezelési célok és a hozzáféréssel rendelkező személyek köre

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  törvény ("Infotv.")  3.  § 2. pontja szerint
személyes adatnak minősülnek.



A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az
adatokhoz  való  hozzáférésre  jogosultak,  illetve  címzettek  köre  az  alábbi  táblázatban
kerültek bemutatásra:

Adatkezelés
megnevezése  és
célja

Az  adatkezelés
jogalapja  /  jogos
érdekek

A  kezelt  adatok
köre

Az  adatkezelés
időtartama

Kik  férhetnek
hozzá  a
személyes
adatokhoz?

“a  Sárrét”
fotópályázat
pályázóival  való
kapcsolattartás

Infotv. 5. § (1) a) –
az  érintett
hozzájárulása,
melyet  Ön  a
személyes  adatai
(név  és  e-mail
cím)  önkéntes
megadásával  ad
meg.  A
visszaélésszerű
aláírások
megakadályozásá
ra  vonatkozó
adatkezelés
jogalapja
Biharnagybajom
Község
Önkormányzata
ehhez  fűződő
jogos  érdeke  az
Infotv.  6.  §(5)  (b)
pontja alapján.

1.teljes  név –  az
adatalany
azonosítása
céljából
2.email  cím –  az
Ön  azonosítása,
duplikált aláírások
szűrése  és
visszaélésszerű
aláírások
megakadályozása
céljából,  ami  a
Biharnagybajom
Község
Önkormányzata
jogos  érdekének
minősül.
Biharnagybajom
Község
Önkormányzata
álláspontja szerint
ez  az  adatkezelés
az  adatok
megadásának
önkéntességére
tekintettel  nem
korlátozza
aránytalanul  az
adatalany jogait.
3.telefonszám -az
Önnel  való
kapcsolattartás,  a
pályázók
kiérteítése.

A  fotópályázat
végéig,  de
legkésőbb  2021.
augusztus 31-ig.

Adatkezelő
szervezetén  belül
a  kommunikációs
munkatárs  és  az
online
kommunikációs
szakértő fér hozzá
az adatokhoz.

Biharnagybajom
Község

Infotv. 5. § (1)(a);
Reklámtörvény  6.

1.teljes  név –  az
Ön  azonosítása

A  cél
megszűnéséig



Önkormányzat
társadalmi
céljának
megvalósításához
kapcsolódó,
reklámnak  nem
minősülő
tájékoztatás
küldése  hírlevél
útján,  illetőleg
azzal  kapcsolatos
viselkedésalapú
információ
gyűjtése a hírlevél
hatékonyságának
méréséhez.

§  (1)-(2)  és  (5)
bekezdése  és
2001.  évi  CVIII.
törvény  (Elkertv.)
14.  (5)  –  az
érintett  kifejezett
hozzájárulása,
mellyel  Ön
feliratkozik  az
hírlevél
fogadására.  Az
adatok
minőségének
biztosítására  és  a
hírlevél
hatékonyságának
mérésére
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja  az  Ön
hozzájárulása,
továbbá  a
Biharnagybajom
Község
Önkormányzata
ezekhez  fűződő
jogos  érdeke  az
Infotv. 6. § (5) (b)
pontja alapján.

céljából;
2.email  cím –  az
Önnel  való
kapcsolattartás, e-
mail  küldése
céljából.
3.forrás:  az  az
információ,  hogy
az  adatalany
hozzájárulása
mikor  került
megadásra  és
milyen  forrásból
származik,  amely
adatok  az  adat
minőség
biztosítása
céljából  kerülnek
kezelésre. Az adat
minőségbiztosítás
a Biharnagybajom
Község
Önkormányzata
jogos  érdekének
is minősül.

vagy  a  hírlevélről
való  leiratkozás
időpontjáig

Az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulás önkéntes és az bármikor szabadon visszavonható.
Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően
végzett adatkezelések jogszerűségét.

Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  jogos  érdekén  alapuló  adatkezelések  esetében
elvégezte  a  jogos  érdek  tesztet  és  megállapította,  hogy  a  vonatkozó,  fent  megjelölt
adatkezelések - az adatok megadásának önkéntességére és az adatalany tiltakozási jogának
biztosítására  tekintettel  -  nem  sértik  aránytalanul  az  érintett  jogait.  Önnek  bármikor
jogában a jogos érdeken alapuló adatkezelésekkel szemben tiltakozni.



Adatbiztonsági intézkedések

Az  Ön  személyes  adatainak  biztonságát  a  következő  eszközökkel  védjük:  az  Adatkezelő
irodája zárt. Az Adatkezelő számítógépeihez való hozzáférés jelszóval védett. Az Adatkezelő
gondoskodott  arról,  hogy  az  adatkezelésben  közreműködő  adatfeldolgozó  az  adatokat
megfelelő biztonsági intézkedésekkel védje.

Az Ön jogai

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását

Önt  megilleti  a  tájékoztatáshoz  való  jog:  Az  Ön  kérelmére  Biharnagybajom  Község
Önkormányzata,  mint  Adatkezelő  tájékoztatást  ad  az  általa  kezelt  adatokról,  azok
forrásáról,  az adatkezelés céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről,  az  adatvédelmi  incidens
körülményeiről,  hatásairól  és  az  elhárítására  megtett  intézkedésekről,  továbbá
adattovábbítás  esetén  annak  jogalapjáról  és  címzettjéről.  Az  adatkezelő  a  kérelem
benyújtásától  számított  legrövidebb  idő  alatt,  legfeljebb  azonban  25  napon  belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
tájékoztatási  kérelmet  az  adatkezelőhöz  még  nem  nyújtott  be.  Egyéb  esetekben  a
Biharnagybajom Község Önkormányzata költségtérítést állapíthat meg.

Önt  megilleti  a  helyesbítés  joga:  Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  a  személyes
adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes
adat a rendelkezésére áll.

Ön  kérheti  a  személyes  adatok  zárolását  és  megjelölését:  Biharnagybajom  Község
Önkormányzata zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető,  hogy a  törlés  sértené az  Ön jogos érdekeit.  A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta. Biharnagybajom Község Önkormányzata megjelöli az általa
kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott
személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.



Önnek joga van az adatai törléséhez: Biharnagybajom Község Önkormányzata a személyes
adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez
az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,  az
adatkezelés  célja  megszűnt,  vagy  az  adatok  tárolásának  törvényben  meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

A  személyes  adatok  törlésére,  zárolására,  helyesbítésére  25  nap  áll  az  adatkezelő
rendelkezésére.  Amennyiben  az  adatkezelő  az  Ön  helyesbítés,  zárolás  vagy  törlés  iránti
igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton
közli  az  elutasítás  indokait.  Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  a  helyesbítésről,  a
zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, mint érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot továbbította, kivéve, ha az adatkezelés céljára való tekintettel
az Ön jogos érdekét az értesítés mellőzése nem sérti.

Önt megilleti a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adata kezelése ellen törvényben
meghatározott esetben, illetőleg akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el. Önt hírlevél küldésével kapcsolatosan minden esetben
megilleti a tiltakozás joga.

Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  a  tiltakozást  a  kérelem  benyújtásától  számított
legrövidebb időn belül,  de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,  annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő
az  érintett  tiltakozásának  megalapozottságát  megállapítja,  az  adatkezelést  -  beleértve  a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról,  továbbá  az  annak  alapján  tett  intézkedésekről  értesíti  mindazokat,  akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni  a  tiltakozási  jog  érvényesítése  érdekében.  Amennyiben  Ön  az  adatkezelő
döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz
fordulhat.



Az  Önt  megillető  jogokat  úgy  gyakorolhatja,  hogy  Ön  közvetlenül  kapcsolatba  lép
Biharnagybajom  Község  Önkormányzatával  az  annak  fent  meghatározott  elérhetőségei
útján. Ezzel kapcsolatosan Biharnagybajom Község Önkormányzata kérheti Önt, hogy Ön a
jogai gyakorlását megelőzően azonosítsa magát.

Az Önt megillető jogorvoslat joga

Ha Ön feltételezi,  hogy jogait megsértették, úgy Ön vizsgálati eljárást kezdeményezhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet  fasor  22/C.,  telefon:  +36-1-391-1400,  telefax:  +36-1-391-1410,  e-mail:
ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy pedig bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben, ahol
Ön szintén követelheti személyes adatai jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem
biztonsági  követelménye  megszegéséből  eredően  keletkező  károk  megtérítését.  Ezúton
tájékoztatjuk,  hogy  peres  eljárás  az  érintett  magyarországi  lakóhelye  vagy  szokásos
tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság előtt is megindítható.
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