AZ ADJ ERŐT! PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Felelősen Magadért – Nőgyógyászati Egészségvédelmi Egyesület (székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 35. fszt.1.; nyilvántartási szám: 01-02-0016736) („Egyesület”) mint szervező
és a Merlin Communications Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.;
cégjegyzékszám: 01-09-684890) („Merlin”), mint lebonyolító által szervezett és lebonyolított Adj
erőt! elnevezésű pályázat („Pályázat”)– amelynek kiírási feltételei elérhetők
https://feme.hu/doc/FEME_palyazati_kiiras_2_evad.pdf linken, az Egyesület honlapján
(„Honlap”) – tekintetében közös adatkezelők („Közös Adatkezelők”) a jelen Tájékoztatóban
foglaltak szerint tájékoztatják Önt a személyes adatai kezeléséről; a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglaltak szerint.
Továbbá az Ön által a Pályázatra benyújtott szerzői mű – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény („Szjt.”) szerinti – felhasználásával kapcsolatban.
Amennyiben Ön még nem múlt el 18 (tizennyolc) éves, kérjük, ne adjon be pályaművet! Kérjük
továbbá, hogy a pályaműben ne adjon meg Öntől eltérő más személyre vonatkozó személyes
adatokat, információkat!
Kérjük, a pályaműve benyújtása előtt alaposan olvassa végig a jelen Adatkezelési és
Felhasználási Tájékoztatót!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pályaművét csak akkor tudja beküldeni, ha megadja a jelen
Tájékoztató 2.1 pontban írt adatkezeléshez (pályázat kiértékelése és azzal kapcsolatban Önnek
visszajelzést nyújtása) a hozzájárulását, így amennyiben Ön nem kívánja megadni ezen
adatkezelési célból történő adatkezeléshez a hozzájárulását, akkor nem fogja tudni beküldeni a
pályaművét és így azt nem fogjuk tudni kiértékelni és ezzel kapcsolatban nem tudunk Önnek
visszajelzést nyújtani.
Amennyiben nem járul hozzá a közzététel valamilyen formájához (akár nyertesként, akár egyéb
okból közzétételre történő kiválasztás esetén, akár névvel, anonim módon avagy felvett néven),
akkor a pályaművét nem tudjuk értékelni, tekintettel arra, hogy az semmilyen módon nem tehető
közzé. Mind nyertesként, mind egyéb okból közzétételre történő kiválasztás esetén az Egyesület
honlapján, Facebook oldalán, YouTube csatornáján, kommunikációs anyagaiban és nyilvános
rendezvényein történő közzétételhez (2.2 és 2.3 pont) külön-külön van lehetősége megadni a
hozzájárulását.
Amennyiben nem járul hozzá a közzétételhez, akkor nem fogjuk közzétenni a pályaművét,
ugyanakkor sem nyertesként sem egyéb okból nem kerülhet pályaműve kiválasztásra.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést, esetlegesen panaszt nyújt be, akkor előzetes
hozzájárulása alapján kezeljük a kérdése, panasza megválaszolásával kapcsolatos adatait (2.4
pont).
1.

Az adatkezelő személye

Az Ön jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelője az Egyesület és a Merlin,
mint Közös Adatkezelők. Erre való tekintettel az Egyesület és a Merlin egymással a GDPR 26.
cikke szerinti közös adatkezelői megállapodást kötött. Ön akár az Egyesülettel, akár a Merlinnel
szemben gyakorolhatja az Önt a GDPR alapján megillető, a jelen Tájékoztató 6. pontjában is
ismertetett jogait. A Közös Adatkezelők részéről az Ön felé kijelölt kapcsolattartó az Egyesület,

akihez az alábbi elérhetőségeken fordulhat: levelezési cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.
fszt. 1.; email cím: adatvedelem@feme.hu.
2.

Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre:

2.1

Az Ön által benyújtott Pályázat kiértékelése és azzal kapcsolatban Önnek visszajelzés
nyújtása

Annak céljából, hogy ki tudjuk értékelni az Ön által benyújtott pályaművet és a kiértékelésről
Önnek visszajelzést tudjunk adni (ideértve pályázatának sikeres beküldését, nyertesnek történő
kiválasztását), szükségképpen kezeljük a teljes nevét, e-mail címét, a Pályázat címét, a
pályaműben Ön által megadott, Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat, személyes
véleményt, gondolatot, érzést, tapasztalatot, amelyek közül számos egészségügyi adatnak, adott
esetben genetikai adatnak minősül, fotó vagy portré pályamű esetén képmását. Az általunk kezelt
személyes adatok mindazon adatok, amelyeket Ön a pályaművében megad és rendelkezésünkre
bocsát (ideértve a Pályázathoz mellékelt nyilatkozatokban megadottakat is, pl.: felvett néven
történő közléshez a felvett név, vagy anonim közlés igénybevétele esetén ezen igénye).
Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont, valamint az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4.§ (3) bekezdése], amelyet Ön a pályaműve benyújtása előtt ad meg az Egyesület
honlapján (www.feme.hu) e vonatkozásban elhelyezett rubrika kipipálásával.
2.2

A nyertes pályaművek közzététele az Egyesület honlapján, Facebook oldalán, YouTube
csatornáján, kommunikációs anyagaiban és nyilvános rendezvényein

Annak céljából, hogy az egyes kategóriákban nyertest választhassunk és a nyertesnek ítélt
pályaműveket be tudjuk mutatni az Egyesület honlapján (www.feme.hu), Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/felelosenmagadert/),
YouTube
csatornáján
(https://www.youtube.com/c/FELEL%C5%90SENMAGAD%C3%89RTEGYES%C3%9CLET),
nyomtatott vagy online kommunikációs anyagaiban, online vagy offline rendezvényein, a
következő személyes adatait kezeljük: az Ön által a pályaművében megadott, Önre vonatkozó
személyes adatokat, információkat, személyes véleményt, gondolatot, érzést, tapasztalatot,
amelyek közül számos egészségügyi adatnak, adott esetben genetikai adatnak minősül; fotó, portré
pályamű esetén képmását, valamint a nyertesek esetén a nyeremény postázásához szükséges postai
címet (amit csak a kiértesítést követően kérünk az érintett nyertesek által megadni). Az általunk
kezelt személyes adatok mindazon adatok, amelyeket Ön a pályaművében megad és
rendelkezésünkre bocsát (ideértve a Pályázathoz mellékelt nyilatkozatokban megadottakat is, pl.:
felvett néven történő közléshez a felvett név, vagy anonim közlés igénybevétele esetén ezen
igénye).
Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont, valamint az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
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törvény 4.§ (3) bekezdése]. A hozzájárulását Ön a pályaműve benyújtását megelőzően az
Egyesület honlapján (www.feme.hu) adhatja meg. A hozzájárulását az alábbi közzétételi
módokhoz adhatja meg: a) névvel (ez esetben az Ön a pályamű szerzőjeként valódi vezeték- és
keresztnevével kerül közzétételre), b) név nélkül (ez esetben a pályamű szerzőjeként Ön nem kerül
megnevezésre, kizárólag a pályamű címét tüntetjük fel) vagy felvett névvel (ez esetben Ön
megadhat egy szerzői „álnevet” és a pályamű szerzőjeként Ön így kerül feltüntetésre. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy Közös Adatkezelők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Ön név nélküli
vagy felvett néven történő közzétételhez adja hozzájárulását, azonban a beküldött pályaművében
szereplő adatok Önt mégis valamilyen módon azonosíthatóvá teszik (pl.: fotón az Ön azonosítható
képmása megjelenítésre kerül). Közös Adatkezelők nem vállalják, hogy pályaművét összhangba
hozzák az Ön által megadott hozzájárulással, ez az Ön feladata és felelőssége. Közös Adatkezelők
mindössze az Ön által kipipált rubrikának megfelelő közzétételt biztosítják. A fenti módokon
történő közzétételhez Ön a honlapon elhelyezett megfelelő rubrika kipipálásával adhatja meg
hozzájárulását.
2.3

A nyertesnek ki nem választott, azonban közérdeklődésre számot tartó pályaművek későbbi
közzététele az Egyesület honlapján, Facebook oldalán, YouTube csatornáján,
kommunikációs anyagaiban és nyilvános rendezvényein

Abból a célból, hogy a nyertesként a szakértők által ki nem választott, de inspiráló,
közérdelkődésre számottartó pályaműveket is fel tudjuk használni, be tudjuk mutatni a
sorstársaknak, lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön ahhoz is megadja hozzájárulását, hogy
pályaművét a későbbiekben az Egyesület honlapján (www.feme.hu), Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/felelosenmagadert/),
YouTube
csatornáján
(https://www.youtube.com/c/FELEL%C5%90SENMAGAD%C3%89RTEGYES%C3%9CLET),
nyomtatott vagy online kommunikációs anyagaiban, online vagy offline rendezvényein
felhasználhassuk. E célból a 2.2. pontban megadott adatait kezeljük és természetesen ez esetben is
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a közzététel módját meghatározza (névvel, név nélkül, felvett
néven).
Az adatkezelés jogalapja: megegyezik a 2.2. pontban rögzítettekkel.
Figyelem! A hozzájárulás megadása kapcsán kérjük, vegye figyelembe, hogy az a tartalom,
információ, ami felkerül az Internetre, lehetséges, hogy onnan a későbbiekben többé teljesen
nem törölhető, még akkor sem, ha mi töröljük az adatokat az Egyesület honlapjáról, Facebook
és YouTube oldaláról, kommunikációs oldalakról, rendezvény honlapokról. Ennek oka az,
hogy, ha mások többszörözték az Internetre egyszer feltöltött tartalmat és különböző helyekre
feltöltötték, akkor azt a teljes Internetről törölni később adott esetben lehetetlen.
A pályamű felhasználása: a 2.2 és a 2.3 pontokban foglalt, a fenti fórumokon történő közzétételhez,
megjelenítéséhez a vonatkozó jogszabályok értelmében az Ön hozzájárulására, felhasználási
engedélyére, a pályaművel kapcsolatos vagyoni jogainak átruházására van szükség.
Hozzájárulását / engedélyét Ön a pályaműve benyújtása előtt adhatja meg az Egyesület honlapján
(www.feme.hu) e vonatkozásban elhelyezett rubrika kipipálásával.
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Felhasználási engedélye a 3. pontban rögzített időtartamokra terjed ki és engedélye megadásával
Ön lemond a pályamű a felhasználási idején belüli, későbbi felhasználások eseti engedélyezésére
vonatkozó jogáról. Felhasználási engedélye alapján az Egyesület jogosulttá válik arra is, hogy az
Ön pályaművéhez kapcsolódó vagyoni jogainak és az Ön személyhez fűződő jogainak megsértése
esetén a jogsértő személlyel szemben fellépjen, valamint a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott polgári jogi, kártérítési és egyéb igényeket támasszon. Ön a pályaműve
beküldésével együtt köteles nyilatkozni és köteles szavatolni, hogy a pályaműnek Ön a szerzője
és nincs tudomása olyan tényről / körülményről, mely az Egyesület a jelen 2. pont szerinti
felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Az e kötelezettség megszegéséből eredő
követelésekkel szemben Ön köteles helytállni az Egyesület helyett.
2.4

A Pályázattal kapcsolatos kérdése, panasza megválaszolása

Annak céljából, hogy megválaszolhassuk a benyújtott kérdését, panaszát, szükséges az Ön által a
kérdésében, panaszában megadott, a kérdés, illetve panasz megválaszolásához, elintézéséhez
szükséges adatok kezelése. A kezelt adatok: az Ön által a kérdésében, panaszában megadott
adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük,
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve amennyiben magáról egészségügyi adatot is megad,
akkor a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont, valamint, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4.§ (3) bekezdése]. A
hozzájárulását a kérdés, panasz benyújtásával adja meg, miután megkapta a jelen tájékoztatást.
Bárki, így Ön is bármilyen regisztráció nélkül tud kérdést, panaszt beküldeni. A beküldést Közös
Adatkezelők úgy tekintik, mint a kérdés, panasz megválaszolása érdekében adott (kifejezett)
hozzájárulást ahhoz, hogy a kérdése, panasza megválaszolásával kapcsolatos adatait a jelen
Adatkezelési és Felhasználási Tájékoztató alapján a jelen pontban meghatározottak szerint
kezeljék kérdése, panasza megválaszolása céljából.
3.

Az adatkezelés és a felhasználás időtartama:

3.1 Az Ön fenti 2.1 pontban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott célból, a
hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a kiértékelés és Önnek adott visszajelzésig kezeljük.
Amennyiben a 2.2-2.4 pontban rögzített cél az adatok további kezelését nem indokolja, azok a
visszejlzést követően törlésre kerülnek.
3.2 Az Ön fenti 2.2 pontban meghatározott adatait az ott meghatározott célból, a hozzájárulása
visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeljük, utána töröljük a közzétételi felületekről, illetve
a Közös Adatkezelők nyilvántartásaiból, adattárolóiból. A felhasználás időtartama az adatkezelés
időtartamával megegyezik, Ön a felhasználási engedélyét is jogosult visszavonni. Tekintettel arra,
hogy a felhasználás és az adatkezelés egymással szükségszerűen együttjáró tevékenységek,
bármely kapcsán bejelentett visszavonás a másik tevékenység megszűntetését is magával vonja.
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3.3 Az Ön fenti 2.3 pontban meghatározott adatait az ott meghatározott célból, a hozzájárulása
visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeljük, utána töröljük a közzétételi felületekről, illetve
a Közös Adatkezelők nyilvántartásaiból, adattárolóiból. A felhasználás időtartama az adatkezelés
időtartamával megegyezik, Ön a felhasználási engedélyét is jogosult visszavonni. Tekintettel arra,
hogy a felhasználás és az adatkezelés egymással szükségszerűen együttjáró tevékenységek,
bármely kapcsán bejelentett visszavonás a másik tevékenység megszűntetését is magával vonja.
3.4 Az Ön fenti 2.4 pontban meghatározott adatait az ott meghatározott célból azon pályázat
lebonyolítását követő 5 (öt) évig kezeljük, amelyre a kérdés vonatkozott, illetve panasz esetében,
addig, amíg annak kivizsgálása és elintézése meg nem történik. Esetleges jogvita esetében addig,
amíg a vonatkozó eljárás jogerősen le nem zárul.
4.

Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések leírása

Megteszünk minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és
harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében, beleértve ebbe nemcsak az IT
intézkedéseket, hanem az adatok tárolásának helyéül szolgáló helyiségek fizikai védelmét is.
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és
szervezési intézkedések:
A személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítjuk, hogy IT rendszerek
működését szabályzatokban rögzítjük, az IT rendszerünket folyamatosan karbantartott tűzfallal,
vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látjuk el, az elektronikus eszközöket kellően
erős jelszóval védjük, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon
munkavállalók részére biztosítjuk, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához. A
papír alapú iratok kulccsal zárható helyiségben, illetve kóddal zárható tűzálló szekrényekben
vannak tárolva.
5.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

A fenti 2.1 és 2.3 pontban meghatározott személyes adataihoz az Egyesület a pályázati kiírással
kapcsolatban feladatokat teljesítő tagjai, pártoló tagjai és tisztségviselői, valamint a Merlin a
pályázat lebonyolításával kapcsolatban munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalói férhetnek
hozzá.
A fenti 2.2 pont szerinti nyertes pályaműhöz bárki hozzáférhet, miután azt közzétettük a fenti
felületeken.
Jelezzük, hogy az Európai Bíróság Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein döntésében
(C‑210/16) megállapította, hogy a Facebook „rajongói oldal” adminisztrátora a Facebookkal
együttesen felelős a Facebook oldalát meglátogató személyek adatainak kezeléséért, azaz ilyen
esetben a Facebook Ireland Limited-del közös adatkezelésről van szó. Tájékoztatjuk, hogy a
Facebook tevékenységére semmilyen ráhatásunk nincs, a Facebook Ireland Limited adatkezelési
tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation és
https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
A jelen Tájékoztatóban megadottakon felül személyes adatai kezeléséhez adatfeldolgozót nem
veszünk igénybe és a személyes adatait nem továbbítjuk harmadik fél részére, sem az EU-n/EGTn kívülre.
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Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben e-mailben küldi el a pályaművét, akkor az Ön e-mail
levelezése tekintetében szolgáltató társaság saját adatkezelési tájékoztatóját olvassa el és
győződjön meg arról, hogy milyen módon kezelik az adatait. Ezen társaságok adatkezeléséért nem
vagyunk felelősek.
6.

Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen Tájékoztatóban szereplő információkhoz
hozzáférést kapjon.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére
bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat
széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként
kéri.
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra
is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük
az Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem
nélkül töröljük, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtöttük.
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes
adatok kezelését előíró, a Közös Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére
korlátozzuk az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes
adatok pontosságát, vagy (ii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Ön fenti a)-d)
pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk
Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
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a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: (i) észszerű összegű díjat
számíthatunk fel, vagy (ii) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
Minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Önt kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése
sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg
(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; levelezési
cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha
megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében
megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő helye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, azonban az eljárás megindítható az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
h) a hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk): Ön jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
7.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi
módokon:

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást
levélben a 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35. fszt. 1. szám alatt vagy e-maiben az
adatvedelem@feme.hu alatt.
Kelt: Budapest, 2021. 04. 08.
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