KÖZREMŰKÖDŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
ÉS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Közzététel napja: 2021.03.11.
1.

Jelen közreműködői hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató („Nyilatkozat”) hatálya a Gospel
Közhasznú Alapítvány (székhely: 2091 Etyek, Tó utca 13.; levelezési cím: 1147 Budapest, Gervay utca
4., adószám: 18199356-2-07; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-01-0010771) mint filmelőállító
(„Film-előállító”) által szervezett és lebonyolított, Passió elő-showról készült filmalkotás („Produkció”)
elkészítésében közreműködő személy („Közreműködő”) szerepléseinek („Szereplések”) a felhasználásra
és az ezzel kapcsolatos személyes adatok kezelésére terjed ki.

2.

Közreműködő engedélyezi a Film-előállító részére a Produkcióban nyújtott Szereplések Film-előállító
által történő felhasználását a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek szerint.

3.

Közreműködő kötelezi magát arra, hogy a Produkció elkészítése során a Film-előállítóval
együttműködik, a Film-előállítóval előre egyeztetett időpontban az esetleges megbeszéléseken
részt vesz, a felvétel elkészítésére alkalmas állapotban, időben megjelenik, a Film-előállítóval
egyeztetett módon a Produkció elkészítésében részt vesz.

4.

Közreműködő engedélyezi a Film-előállító részére, hogy a Film-előállító a Szereplésekről bármilyen
fényképfelvételt, hangfelvételt, videófelvételt és/vagy filmalkotást („Felvételek”) rögzítsen/
készítsen/gyártson, a Film-előállító a Felvételeket korlátozás nélkül szabadon felhasználja, bármely
technikával - ideértve a részben vagy egészben történő felhasználást is - a nyilvánossághoz közvetítse,
többszörözze és terjessze, sugározza, olyan módon hozzáférhetővé tegye, hogy a távollévő közönség
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg (így különösen, de nem kizárólag azt,
hogy Film-előállító a Felvételeket bármely médiaszolgáltatásban sugározza, erre engedélyt adjon), a
Felvételeket bármely weboldalon és/vagy közösségi oldalon (pl. Facebook, Twitter, Instagram, stb,)
elhelyezze, bármely online/print felületen felhasználja, nyilvánossághoz közvetítse, többszörözze és
terjessze.

5.

Közreműködő kijelenti, hogy a jelen Nyilatkozat alapján a közreműködésével létrejött Felvételek
tekintetében területi korlátozás nélküli, az átdolgozásra is kiterjedő, határozatlan időtartamra, korlátlan
futásszámmal, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő így különösen, de nem kizárólagosan:
földfelszíni/műholdas/kódolt sugárzást, a továbbsugárzást, ismételt sugárzást lehetővé tevő rögzítést és
ismételt sugárzást, számítógépes hálózat útján való további nyilvánossághoz közvetítést, továbbá olyan
módon való hozzáférhetővé tételét is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választhassák meg, továbbá OTT felhasználás, VoD, Catch Up TV, Time Shift, xPVR, stb.)
felhasználási jogot enged a Film-előállítónak.

6.

Közreműködő szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen a jelen Nyilatkozat alapján létrejött
Szereplésekre vonatkozóan olyan joga, amely akadályozná, kizárná és/vagy korlátozná Film-előállító jelen
Nyilatkozatból eredő jogszerzését, ill. felhasználási jogát.

7.

Közreműködő hozzájárul, hogy a Film-előállító által a jelen Nyilatkozat alapján készített Szereplésekből
Film-előállító korlátozás nélkül kivonatot készítsen.
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8.

Közreműködő mentesíti a Film-előállítót a jelen Nyilatkozat alapján létrejött Szereplésekben történő
közléssel kapcsolatos mindennemű igény tekintetében. Amennyiben a Szereplésekkel kapcsolatban
bármely hatóság, illetve harmadik fél bármilyen követeléssel fordulna a Film-előállítóhoz, Filmelőállító megbízói ellen, vagy szankciót alkalmazna a Film-előállítóval, Film-előállító tulajdonosaival,
megbízóival szemben, úgy Közreműködő a Film-előállító által küldött értesítést követően vállalja, hogy az
ilyen szankciók, illetve igények alól Film-előállítót, Film-előállító tulajdonosait, megbízóit, ideértve annak
alkalmazottjait, tisztségviselőit, ügynökeit, igazgatóit, engedélyeseit, jogutódjait és engedményeseit
haladéktalanul mentesíti, és a felmerült összes bírságot, költséget és kárt haladéktalanul megtéríti
(ideértve korlátozás nélkül az indokolt mértékű ügyvédi díjakat, és a közvetett károkból vagy elmaradt
nyereségből eredő károkat).

9.

A konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása
szükséges. Ugyanez áll a tömegből való kiemelés esetén is – történjen bármely rögzítéstechnikai
eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) –, mivel az a képmást újból individualizálja, és ilyen esetben már a
képmás elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ha a tömegfelvételből
utólagos szerkesztéssel kerül sor az individualizálásra, szintén szükséges a hozzájárulás. A
hozzájáruláson végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján – az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek
a jelen nyilatkozat ismeretében adnak meg.

10.

Amennyiben a Film-előállító az érintettről készült fényképfelvételeket, filmfelvételeket, illetve hang- és
videofelvételeket a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az
érintettet tájékoztatja, és amennyiben szükséges (például az eredeti felhasználástól lényegesen eltérő
felhasználás esetén), ehhez a hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.

11.

A Film-előállító az egyes adatkezelési célokat és azok jellemzőit, az adattovábbítás részleteit, valamint
ezekkel összefüggésben az Ön jogait az alábbiak szerint határozza meg:

Adatkezelő megnevezése

Gospel Közhasznú Alapítvány

Adatkezelő nyilvántartási száma

01-01-0010771

Adatkezelő székhelye

2091 Etyek, Tó utca 13.

Adatkezelő képviselője

Van Laar Paulus

Kezelt személyes adatok köre

film-, fénykép-, illetve hang- és videofelvétel, név

Az adatkezelés célja

Felvételek rögzítése, készítése és gyártása, valamint a
Felvételek felhasználása, terjesztése, népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön,
mint érintett hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48. § (2)
bekezdése
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Adatkezelés határideje

Az adatkezelés pontos ideje – az adatkezelés céljának
eléréséhez szükséges időt befolyásoló számos tényezőre
tekintettel – előre nem határozható meg. A Film-előállító az
adatkezelés határideje tekintetében a Felvételek
népszerűségére és termelékenységére, valamint a Filmelőállító (mint adatkezelő) és a Közreműködő (mint érintett)
tekintetében fennálló körülményekre vagy bekövetkező
változásokra tekintettel jár el. Ilyen változás vagy körülmény
lehet különösen a Film-előállító tulajdonosában történt
változás, a Film-előállító profiljának megváltozása, vagy a
Közreműködő személyét érintő, a szereplésére és/vagy a
társadalmi megítélésére kihatással bíró esemény.
A Film-előállító az adatkezelés idejének meghatározása során
az adatkezelést érintő alapelvekre, különös tekintettel a
korlátozott tárolhatóság elvére figyelemmel jár el.

Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás

-

Adattovábbítás címzettjei

-

12.

A Film-előállító tájékoztatja a Közreműködőt, a Közreműködő pedig tudomásul veszi, hogy a
Közreműködő – mint érintett – bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint az Általános Adatvédelmi
Rendeletben meghatározott esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. A Közreműködő
jogosult továbbá panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése során a Film-előállító megsérti az Általános Adatvédelmi Rendelet
rendelkezéseit. A Közreműködőt megillető egyes jogokokra, illetve ezen jogok gyakorlására
vonatkozó részletes tájékoztatót a jelen Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú
melléklet tartalmazza.

13.

Közreműködő kijelenti, hogy a Film-előállítóval szemben semmilyen vagyoni vagy egyéb követelése
nincs és ilyen követeléssel a jövőben sem léphet fel a Film-előállítóval vagy jogutódjaival szemben
a Felvételek készítésével, valamint a Felvételek jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek szerint
történő felhasználásával kapcsolatban.

14.

Közreműködő kijelenti továbbá, hogy a Film-előállító teljeskörűen tájékoztatta a személyes adatait érintő
adatkezelések tartalmáról, idejéről, az adatszolgáltatás önkéntességéről, továbbá az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról és időtartamáról.

15.

A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Film-előállító a jelen Nyilatkozat tartalmát időről időre
módosíthatja. Ezt a Film-előállító a www.thepassion.hu weboldalon közzéteszi. Ennek megfelelően a
Film-előállító javasolja, hogy a Közreműködő bizonyos időközönként látogasson vissza a fenti
weboldalra, hogy az elvégzett módosításokat megismerhesse.

16.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Tájékoztató az érintettet megillető jogokról és jogai gyakorlásának módjáról
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1. számú melléklet

Tájékoztató az érintettet megillető jogokról és jogai gyakorlásának módjáról
Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet a
személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott
esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. A Közreműködő jogosult továbbá panaszt tenni bármely
felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése során a Filmelőállító megsérti az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit. Egyes jogait az alábbiak szerint
gyakorolhatja:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Ön jogosult arra, hogy a Film-előállítótól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•
•
•
•
•
•
•

adatkezelés céljai;
érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ideértve különösen az
adatfeldolgozókat, valamint a további adatkezelőket);
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk.
Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Film-előállító, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
•
•

észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként
javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.
Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink
ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít,
valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére
tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és
mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.
A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül
kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó
nyilatkozat útján.
Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
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A Film-előállító késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:
•
•
•
•
•

már nincs szükség a személyes adatokra;
a személyes adatok kezelése jogellenes;
a Film-előállítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek
feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
amennyiben a Film-előállító nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás
visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve
bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. Így például, ha Ön kéri e-mailcíme törlését, nem tud belépni a Weboldalra, így nem veheti igénybe a Szolgáltatást.
A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés
befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a
célból kezelünk, ami a törlést kizárta.
Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
•
•
•
•

Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő
időtartamra a Film-előállító korlátozza személyes adatainak kezelését;
az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
a Film-előállítónak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének
erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az
adatkezelést a Film-előállító felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről
Önt haladéktalanul tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Film-előállító korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint
adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
•
•
•
•

Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok
kezelése; vagy
jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Film-előállító előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Film-előállító rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Film-előállító ezt
akadályozná.
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A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha:
•
•

álláspontja szerint a Film-előállító a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal
összefüggésben nem megfelelően kezelné;
ha az jogos érdek alapján történik, mely esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy
olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?
Ha a Film-előállító elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a
kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.
Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes?
Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen
tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük
meg, és az adatait töröljük.
Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Film-előállító egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás
okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.
Ha úgy látjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett
adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni,
hogy az Ön tiltakozása érvényesüljön. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Film-előállító nem tesz
eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül.
Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Film-előállító megsérti a GDPR
rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU
bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a
GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).
A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
•
•
•

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel;
az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti
hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.
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A Film-előállító által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti
hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Film-előállító Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve
az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az
alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a
figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre,
hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.
Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha
Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg,
hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Film-előállító köteles a Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi incidenst
(azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a
Film-előállító indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.
Bírósági jogérvényesítés
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos
döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
indítja meg.
Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági
követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Film-előállító ellen kártérítési
igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság
előtt érvényesíthet.
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