Adatvédelmi tájékoztató
a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesületnél szavazatszámláló bizottsági tagságra jelentkező
választópolgárok adatainak kezeléséről
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a MENŐK Magyar Európai Nők
Fóruma Egyesületnél való kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt
megismerhesse.
Mit, minek alapján és milyen célból kezelünk?
A választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választásokon a választások tisztaságának biztosítása
érdekében szavazatszámláló bizottságok működnek. Ezeknek a bizottságoknak egyes tagjait a helyi
önkormányzat képviselő-testülete választja, de minden, jelöltet állító jelölő szervezetnek és a független
jelölteknek lehetősége van abba tagokat megbízni.
Számos választópolgárban merült fel igényként az elmúlt években, hogy részt kívánnak venni, és
felkészülten kívánnak részt venni a szavazatszámláló bizottságok munkájában. A MENŐK Magyar Európai
Nők Fóruma Egyesület ezért Számoljunk együtt! néven mozgalmat indított annak érdekében, hogy minél
több választópolgár jelentkezzen megbízott szavazatszámláló bizottsági tagnak, illetve megfelelő
felkészítést kapjon.
Szavazatszámláló bizottsági tagnak csak jelölő szervezet vagy független jelölt bízhatja meg a
választópolgárt, ezért a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület számos párttal, jelölő szervezetként
elinduló civil szervezettel és független jelölttel kötött a közös adatkezelés feltételrendszerére kiterjedően
együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a Számoljunk együtt! mozgalom keretében a
MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesületnél szavazatszámlálónak jelentkező választópolgárok a
szavazatszámláló bizottságokba delegálásra kerüljenek.
Az adatkezelés célja, hogya MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület elősegíthesse a
szavazatszámláló bizottságba való megbízást, a megbízáshoz szükséges személyes adatokat a delegáló
jelölő szervezet vagy független jelölt részére továbbíthassa, a delegálás érdekében a jelölő szervezet vagy
független jelölt azokat kezelhesse, valamint mind a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület, mid
pedig a delegáló jelölő szervezet vagy független jelölt a tagságra való felkészüléssel és a tagként való
működéssel összefüggő kommunikációt folytathasson Önnel.
A Nemzeti Választási Iroda által közzétett, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak a jelölő
szervezet általi bejelentésére kiadott nyomtatványon (https://www.valasztas.hu/megbizas-delegalas-) a
megbízott neve, a lakcímkártyáján is szereplő személyi azonosítója, magyarországi lakcíme, telefonszáma, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 18. § (1) bekezdése szerinti, a
tagságot kizáró tisztségek betöltésének hiányára vonatkozó nyilatkozat, a jelölő szervezet és az érintett
választási bizottság neve, valamint az Ön sajátkezű aláírása szerepel.
A MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület ezeket az adatokat, valamint a delegálás helyszínének
meghatározásához szükséges adatokat, illetve a könnyebb kapcsolattartás érdekében az email címét kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Önnek az adatok megadásával egyidejűleg, a jelen tájékoztatóban foglaltak
ismertében és önkéntesen tett hozzájárulása.A szavazatszámláló bizottsági tagként való bejelentés ténye
politikai véleménnyel összefüggő különleges adat, annak jogszerű kezelésének alapja jelen esetben az, hogy
a hozzájárulás megadása a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a)
pontjának megfelel, azaz azt sem uniós, sem hazai jogszabály nem zárja ki, illetve hogy a hozzájárulását Ön
kifejezett hozzájáruló nyilatkozatban adja meg.

Az adatkezelést a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület– a Ve.-re is figyelemmel –a GDPR,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.)2. § (2) bekezdésében megjelölt Infotv.-rendelkezéseivel összhangban végzi.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz?
Az ajánlás során rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma
Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0016433, székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 2. 1. em. 2.). Az
adatgyűjtés a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület honlapján az adatoknak érintettől közvetlenül
való felvételével történik.
Szavazatszámláló bizottsági tagnak csak jelölő szervezet vagy független jelölt bízhatja meg a
választópolgárt, ezért a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület számos párttal, jelölő szervezetként
elinduló civil szervezettel és független jelölttel kötött a közös adatkezelés feltételrendszerére kiterjedően
együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a Számoljunk együtt! mozgalom keretében a
MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesületnél szavazatszámlálónak jelentkező választópolgárok a
szavazatszámláló bizottságokba delegálásra kerüljenek. Az Öntől gyűjtött adatokat – az adattovábbítás
címzettjének Önnel való előzetes közlése mellett – a szavazatszámláló bizottsági tag jelölésére jogosult
jelöltnek vagy jelölő szervezetnek továbbítjuk. A címzett ebben az esetben ugyanazon feltételek szerint
köteles kezelni és megvédeni az Ön adatait, mint a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület, az így
folytatott közös adatkezelésért pedig mindkét érintett adatkezelő felel. A jelölő szervezet vagy független
jelölt a delegálás során az Ön adatait a területileg illetékes helyi választási irodához mint az adatkezelőtől
független adatkezelőhöz továbbítja.
A szavazatszámláló bizottsági tagként való bejelentést követően az Önre mint közfeladatot ellátó személyre
vonatkozó, a közfeladat ellátásával összefüggő személyes adatok, mindenek előtt a tagság ténye és az Ön
neve a választási szervek adatkezelésében közérdekből nyilvános adatként bárki által hozzáférhetőek
lesznek.
Meddig kezeljük az Ön adatait? Hogyan vonható vissza az adatkezelésre adott hozzájárulás?
A MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület az Ön adatait az Ön által adott adatkezelési hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. Ön az adatkezelésre adott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonhatja,
amely esetben az Önről kezelt személyes adatokat a jelölő szervezet haladéktalanul törli. A hozzájárulás
visszavonása ugyanakkor nem eredményezi az ezt megelőzően elvégzett adatkezelési műveletek
jogellenessé válását, illetve különösen nem érinti a szavazatszámláló bizottsági tagként létrejött megbízatás
érvényességét, illetve az e tényen alapuló, jelen tájékoztató hatálya alá nem tartozó további
adatkezeléseket. A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát postai úton írásban vagy a jelen
tájékoztató utolsó bekezdésében meghatározott elérhetőségen elektronikus úton fogadjuk.
Azok a jelölő szervezetek és független jelöltek, amelyeknek a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma
Egyesület az Ön adatait a delegálás érdekében továbbítja, ezeket az adatokat az adott választás
eredményének jogerőre emelkedését követő harmincadik napig kezeli.
A MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesületa korlátozott tárolhatóság adatvédelmi alapelvének
érvényesítése érdekében a minden általános választás jogerős eredményének megállapítását követő hatvan
napon belül megkeresi Önt az adatai kezelésére adott hozzájárulás megújítása érdekében abban az
esetben, ha szavazatszámláló bizottsági tagként való bejelentésére az adott választáson nem került sor, és
Ön a választás jogerős eredményének megállapítását megelőző egy évben nem lépett igazoltan kapcsolatba
a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesülettel.
Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, illetve az adatkezelés korlátozását?

Ön a hozzájárulás visszavonásához való joga mellett adatai törlését kérheti akkor is, ha Ön szerint az
adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az
adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Ebben az
esetben az adatkezelés korlátozása, azaz a jogellenesen kezelt vagy a jogszabályi feltételek fennállása
ellenére nem törölt személyes adat törlése helyett az adatok eredeti cél szerinti felhasználásának
felfüggesztése (az adatok zárolása) is kérhető.
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok
helyesbítését. Ehhez kapcsolódóan a helyesbítés megtörténtéig szintén kérhető az adatkezelés korlátozása
is.
Hogyan férhet hozzá adataihoz és érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait?
Ön a hozzáférési joga alapján tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait,
illetve mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak
védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye
esetén kérjük, hogy azt az info@szaamoljukegyutt.hu vagy a 06 70 6704505 telefonszámon jelezze felénk.
Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, illetve
az adatkezeléssel összefüggő egyéb intézkedési kérelmeket is.Ön az adathordozáshoz való joga alapján arra
is jogosult, hogy a kezelt adatokat tagolt, széles körben alkalmazott, géppel olvasható formátumbankapja
meg.
Ön emellett a GDPR és az Infotörvény alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az
információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055
Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes
törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

