A MENŐK - Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
által létrehozott
Számoljuk Együtt Mozgalom
(a továbbiakban: SZEM)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán
szavazatszámláló bizottsági tagságra jelentkező választópolgárok adatainak
kezeléséről és a jelölő szervezetek számára történő továbbításáról
KÜLDETÉSÜNK
A MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület a Számoljuk együtt! néven 2018ban mozgalmat indított
• a szavazatszámlálásban történő civil kontroll megvalósítása,
• a civil részvétel népszerűsítése és
• a szavazatszámlálók megfelelő felkészítése érdekében.
Az
elmúlt
években
mozgalmunk
a
civil
szavazatszámlálók
jelölő
szervezetekhez,
illetve
független
jelöltekhez
történő
delegálásának
előkészítésében Magyarországon egyedülálló tapasztalatra tett szert, melyet
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán is a
választások tisztaságának szolgálatába szeretne állítani.
MILYEN ADATKEZELÉSRE VAN SZÜKSÉG AHHOZ, HOGY
JELÖLTBŐL SZAVAZATSZÁMLÁLÓBIZOTTSÁGI TAG LEGYEN?

A

CIVIL

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ

Szavazatszámláló bizottsági tagnak csak jelölő szervezet vagy független
jelölt bízhatja meg a választópolgárt, ezért ahhoz, hogy a civil
szavazatszámlálók
szavazatszámláló
bizottságokba
történő
delegálása
megtörténjen, a jelölő szervezetekkel kötött adattovábbítási megállapodás
alapján,
az
érintettek
kifejezett
hozzájárulása
esetén
a
Civil
Szavazatszámláló Jelöltek adatait továbbítjuk a jelölő szervezetek számára.
Azon személyes adatok tekintetében, amelyek gyűjtésére a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény szerint kizárólag a jelölő
szervezetek jogosultak (személyi azonosító), a SZEM a jelölő szervezetekkel
kötött adatfeldolgozási megállapodás alapján végzi el a személyes adatok
felvételét és az Érintettek kifejezett hozzájárulása alapján a jelölő
szervezetek részére történő továbbítását.
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-jelölt-testülete választja, de minden, jelöltet
állító jelölő szervezetnek és a független jelölteknek lehetősége van abba
tagokat megbízni.
Bővebb információkat itt találsz:
https://www.valasztas.hu/ogy_vbtag
A CIVIL SZAVAZATSZÁMLÁLÓ JELÖLTEKNEK MILYEN ADATAIT KEZELJÜK?
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a Civil
Szavazatszámláló Jelöltek alábbi személyes adatait kezeljük adatkezelőként:
• viselt név (vezetéknév és keresztnév),
• telefonszám,
• email cím,
• lakcím*,
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•
•
•
•
•
•

tartózkodási hely*,
a számlálás helyének preferenciáival kapcsolatos adatok*,
szavazatszámlálási tapasztalattal kapcsolatos adatok*,
jelölő szervezethez elküldött jelentkezésekre vonatkozó adatok*,
pártpreferenciával kapcsolatos adatok*,
utazási preferenciára vonatkozó adatok*.

Az országgyűlési képviselők
Szavazatszámláló
Jelöltek
adatfeldolgozóként:
•

2022. évi általános
alábbi
személyes

választásán
adatait

a Civil
kezeljük

személyi azonosító szám**

(A csillaggal nem jelölt adatokat Az első kapcsolatfelvétel során, az
Általános
Adatkezelési
Tájékoztatóban
foglaltak
alapján
megadott
hozzájárulásod alapján kezeljük.
*,Egy
csillaggal
az
országgyűlési
képviselők
2022.
évi
általános
választásán a szavazatszámláló bizottságokba történő delegálás érdekében
megadott további személyes adataidat jelöltük.
**A két csillaggal jelölt személyes adatot csak abban az esetben kérjük el
a
Civil
Szavazatszámláló
Jelöltektől,
ha
érvényes
megbízásunk
és
adatfeldolgozási megállapodásunk van egy olyan adatkezelő szervezettel,
amelynek erre az adatra a delegáláshoz szüksége van. Ezt az adatot az
adatkezelőnek történő átadás után három napon belül töröljük.)
Személyes adatnak minősül a Rád vonatkozó bármely információ, amely alapján
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név,
lakcím, e-mail cím, telefonszám vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, szellemi, gazdasági vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező) alapján azonosítható vagy.
A személyes adatok különleges kategóriái a faji vagy etnikai származásra,
politikai
véleményre,
vallási
vagy
világnézeti
meggyőződésre
vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai
adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére
vagy
szexuális
irányultságára
vonatkozó
személyes
adatok (különleges
adatok).
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fogalmak egyebekben a GDPR-ban
meghatározott jelentéssel bírnak.
ELKÖTELEZŐDÉSÜNK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME IRÁNT
Adatkezelőként az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása
kapcsán ellátott tevékenységünk során is kiemelten fontosnak tartjuk a
velünk kapcsolatba kerülő Érintettek magánéletének és személyes adatainak
védelmét.
A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos
magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályoknak - így különösen a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek eleget téve kezeljük, továbbá minden esetben megtesszük azokat a technikai
és
szervezési
intézkedéseket,
amelyek
a
megfelelő
biztonságos
adatkezeléshez szükségesek.
AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
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Az általános céljaink - a szavazatszámlálásban történő civil részvétel
népszerűsítése és a szavazatszámlálók megfelelő felkészítése - érdekében
végzett tevékenységünkhöz kapcsolódó adatkezelésünkre vonatkozó Általános
Adatkezelési Tájékoztatót weboldalunkon már olvashattad.
A Jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya speciálisan az országgyűlési
képviselők 2022. évi általános választásán a SZEM-nél szavazatszámláló
bizottsági tagságra jelentkezők (a továbbiakban: Civil Szavazatszámláló
Jelölt,
Érintett,
Érintettek,
Te,
Ti)
adatkezelése
és
jelölő
szervezeteknek,
illetve
független
képviselő-jelölteknek
történő
továbbítása.
A jelen dokumentumban nyújtunk tájékoztatást arról, hogy az országgyűlési
képviselők 2022. évi általános választásán a SZEM-nél szavazatszámláló
bizottsági tagságra jelentkező Civil Szavazatszámláló Jelölteket érintően adatkezelőként,
illetve
adatfeldolgozóként
milyen
adatkezelési
tevékenységeket végzünk, kiknek továbbítjuk a személyes adatokat és a
kezelt személyes adatok védelme érdekében milyen intézkedéseket teszünk
meg.
A Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben
Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadók.

az

MILYEN FORRÁSBÓL GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?
A Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységünk
során kizárólag az Érintettektől gyűjtünk személyes adatokat.
Amennyiben valakit ajánlani szeretnél, kérd meg, hogy a weboldalunkon
elérhető felülete(ke)n közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot!
Kérjük, hogy preferált szavazatszámláló társként csak olyan személyt adj
meg, aki ehhez hozzájárult és aki már regisztrált hozzánk, ellenkező
esetben azonnal törölnünk kell az általad megadott személy személyes
adatait.
MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának tisztaságának
biztosítása érdekében a SZEM célja, hogy Civil Szavazatszámláló Jelölteket
toborozzon azzal a céllal, hogy a jelentkezők részére a szavazatszámlálói
tevékenységgel összefüggő képzést tartson, belőlük közösséget építsen,
javaslatot tegyen a delegálásuk helyére, valamint a jelentkezőknek a
delegáláshoz szükséges személyes adatait a szavazatszámláló bizottsági tag
megbízására jogosult szervezetek számára továbbítsa.
A Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelés fő célja az
országgyűlési
képviselők
2022.
évi
általános
választásán
Civil
Szavazatszámláló Jelöltek toborzása és delegálásának előkészítése.
Az ennek érdekében végzett tevékenységünk során az Érintettek személyes
adatait az alábbi célokból kezeljük:
•
•
•
•

kapcsolattartás a szavazatszámláló bizottsági tevékenységre való
felkészüléssel összefüggésben általában, illetve a lakcím szerinti
választókerület speciális jellemzőire figyelemmel,
felkészítés, képzés a szavazatszámláló bizottsági munkára,
delegálás
előkészítése
a
szavazatszámláló
bizottságba
való
megbízáshoz,
az Érintettek negatív pártpreferenciái alapján a jelölőszervezet,
illetve
független
képviselő-jelöltjelölt
kiválasztása,
ahová
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•
•
•

továbbíthatjuk az adatokat a szavazatszámláló bizottságba való
megbízáshoz,
kapcsolattartás
a
szavazatszámláló-bizottsági
tevékenységgel
összefüggésben,
kapcsolattartás
a
szavazatszámláló-bizottsági
tevékenység
tapasztalatainak feldolgozása érdekében,
jövőbeli
választásokra,
népszavazásokra
való
szavazatszámláló
bizottsági
megbízás
érdekében
való
kapcsolattartáshoz
való
hozzájárulás kérése.

MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?
A személyes adataid kezeléséhez minden esetben a hozzájárulásodat kérjük,
így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont].
A hozzájárulást minden egyes adatszolgáltatási lehetőségnél elkérjük, a
hozzájárulás alapjául szolgáló tájékoztatásra történő figyelemfelhívással.
Tekintettel arra, hogy a pártpreferenciára vonatkozó adatok különleges
adatnak minősülnek, a GDPR 9. cikkének (2) a) pontja alapján minden esetben
az Érintettek kifejezett hozzájárulását kérjük a kezelésükhöz.
Hozzájárulásod kinyilvánításának minősül az is, ha a weboldalunk használata
során bejelölsz egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet.
KI LESZ A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉRE FELJOGOSÍTVA?
Adatkezelőként a személyes adataid kezelésével kapcsolatos döntéseket mi
hozzuk meg, így a mi felelősségünk a megfelelő beépített adatvédelem
biztosítása, és a megfelelő védelmi szintet biztosító, adatkezelésre
feljogosított személyek - adatfeldolgozók - kiválasztása is.

ADATKEZELŐ ADATAI:
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:
E-mail cím:
Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő

MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
1052 Budapest, Szervita tér 2. I/2.
01-02-0016433
18900235-1-41
Szabóné Pákozdi Éva elnök
adatkezeles@szamoljukegyutt.hu
neve:
Németh Gábor
elérhetősége: adatkezeles@szamoljukegyutt.hu

KIKKEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIDAT?
ADATFELDOLGOZÓK
A
tevékenységünk
ellátásához
IT
(pl.
tárhely,
IT
szolgáltatások,
webfejlesztés) és egyéb technikai szolgáltatók (pl. hírlevél szolgáltatás)
szolgáltatásait is igénybe kell vennünk.
Az adatfeldolgozók a nevünkben fogják kezelni a személyes adataidat,
szigorúan a mi utasításaink szerint és megfelelő garanciák nyújtása
mellett.
Az adatokhoz az Adatkezelőnek a szavazatszámlálásban történő civil kontroll
megvalósítása, a civil részvétel népszerűsítése és a szavazatszámlálók
megfelelő felkészítése érdekében szervezett rendezvények és képzések
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szervezésében részt vevő önkéntesek férnek hozzá, akikkel az Adatkezelő
adatfeldolgozási szerződést köt.
Személyes adataidat megosztjuk, megoszthatjuk továbbá:
•
•
•

ügyvédeinkkel és más tanácsadóinkkal, amikor szakmai tanácsadásra
kérjük őket;
egyéb harmadik féllel, ha kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni vagy
megosztani a személyes adataidat valamely jogi kötelezettségünk
teljesítése érdekében;
egyéb harmadik féllel a bíróság, a szabályozó hatóság vagy valamely
közigazgatási szerv követelményeinek megfelelően eljárva, például
házkutatási parancs vagy bírósági végzés teljesítése céljából.

AZ EGYES ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
A részünkre megadott egyes személyes adatokat - az adatkezelés céljára
tekintettel - az általunk bevont adatfeldolgozók részére továbbíthatjuk. Az
adatfeldolgozók a kapott személyes adatokat az adatkezelőkkel kötött
adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más
adatkezelési célra nem használhatják.
ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Szerver szolgáltatás, IT
szolgáltatások

NÉV
A2 Hosting,
Inc.

CÍM, ELÉRHETŐSÉG
PO Box 2998

Webfejlesztés,
honlapüzemeltetés és
webhosting szolgáltatás

Inícium Kft.

Hírlevél szolgáltatás

Mailchimp.com

1063 Budapest, Bajnok utca
13.
adószám: 13182173-2-42
cégjegyzékszám: 01-09722549
képviseli: Varga Tamás
ügyvezető
The Rocket Science Group
LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite Atlanta, GA 30308 USA

Ann Arbor, MI 48106

Adatkezelésünk
során
külső
szolgáltatók
(videómegosztó
platformok,
közösségi média platformok), valamint webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló
külső társaságok szolgáltatásait is igénybe vesszük, amelyről bővebb
tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkban találsz.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
Az adatok rögzítésére és rendszerezésére Google Sheets táblázatkezelő külső
szolgáltatót használjuk.
A Google-szolgáltatásoknak az Európai Gazdasági
Térségben, így Magyarországon élő felhasználói esetében a Google Ireland
Limited az adatfeldolgozója.
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A Google Adatvédelmi Irányelveit itt találod:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

ADATTOVÁBBÍTÁS A JELÖLŐ SZERVEZETEK SZÁMÁRA
A Civil Szavazatszámláló Jelöltek delegáláshoz szükséges személyes adatait
a szavazatszámláló bizottsági tag megbízására jogosult jelölő szervezetek
és független képviselő-jelöltek számára továbbítjuk annak érdekében, hogy
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán ténylegesen
delegálásra kerüljenek a szavazatszámláló bizottságokba (egy szavazókörrel
rendelkező település esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó
helyi választási bizottságba).
Az Országos Választási Bizottság által nyilvántartásba vett
szervezetek listáját itt találod:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek?tab=parties

jelölő

A SZEM a jelölő szervezetekkel kötött megállapodása alapján a Civil
Szavazatszámláló Jelöltek adatait, negatív pártpreferenciájukat alapul véve
az 1. sz. mellékletben foglalt jelölő szervezeteknek, illetve független
képviselő-jelölteknek továbbítja.
(A listát a megkötött adattovábbítási és adatfeldolgozási megállapodások
alapján folyamatosan frissítjük, illetve arról az Érintetteket folyamatosan
tájékoztatjuk.)
Az adataidat a fentieken kívül más címzettek számára nem továbbítjuk.
A SZEM ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGE
Azon személyes adatok - így a személyi azonosító - tekintetében, amelyek
gyűjtésére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint
kizárólag a jelölő szervezetek, illetve független képviselő-jelöltek
jogosultak, a SZEM a jelölő szervezetek, illetve független képviselőjelöltek megbízása alapján az adatok begyűjtésére és továbbítására
kiterjedő adatfeldolgozói szerepet lát el.
A SZEM adatfeldolgozóként a Civil Szavazatszámláló Jelöltek személyi
azonosítójának kezelését az adatkezelők nevében végzi akként, hogy az
adatkezelés célját és eszközét a jelölő szervezetek, illetve független
képviselő-jelöltek határozzák meg, a MENŐK csupán a személyi azonosítók
begyűjtésével és az adatkezelők részére történő továbbításával kapcsolatos
adminisztratív feladatot látja el.
A SZEM vállalja, hogy az adatfeldolgozása alatt álló személyes adatokat
kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, továbbá a jelen
megállapodásban
foglaltak
szerint
megfelelő
garanciákat
nyújt
az
adatkezelés GDPR szerinti követelményeinek való megfelelését és az
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására.
SZEM adatfeldolgozói tevékenysége során nem kezelhet személyes adatot oly
módon, amely a jelölő szervezetek, illetve a független képviselőjelöltjelöltek
hatályos
adatvédelmi
jogszabályok
által
előírt
kötelezettségeinek megszegését eredményezi vagy eredményezheti.
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SZEM a személyi azonosítókkal kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenysége
során
-

-

-

-

-

-

a személyi azonosítókat kizárólag az adatfeldolgozói megállapodásban
meghatározott módon, a jelölő szervezetek, illetve a független
képviselő-jelöltjelöltek által meghatározott célra és ideig, a kapott
utasításoknak megfelelően kezelheti (kivéve amennyiben jogszabály
arra kötelezi, hogy ilyen utasítás nélkül járjon el);
köteles a jelölő szervezetektől, illetve a független képviselőjelöltjelöltektől kifejezetten erre kapott írásos felhatalmazás
hiányában
tartózkodni
a
személyi
azonosítók
módosításától,
kiegészítésétől, nyilvánosságra hozatalától, vagy ezen személyes
adatok harmadik személy általi megismerésének engedélyezésétől;
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat
figyelembevételével folyamatosan értékeli az adatfeldolgozással járó
kockázatokat, továbbá létrehozza és fenntartja a megfelelő technikai
és szervezeti intézkedéseket, annak érdekében, hogy megvédje ezen
személyes adatokat bármely jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel,
véletlen
elvesztéssel,
megsemmisítéssel
károsodással,
megváltoztatással vagy nyilvánosságra hozatallal szemben. Ilyen
intézkedésnek minősül különösen (de nem kizárólag):
azokon az informatikai eszközökön, ahol személyes adatot tárol,
köteles megfelelő jelszót használni (laptop, számítógép, okos
telefon, tablet stb.) és az adatkezelés folyamatos bizalmasságát
garantálni;
fizikai vagy műszaki incidens esetén képes annak biztosítására, hogy
a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre
állását kellő időben vissza lehet állítani;
folyamatos és megfelelő vírusvédelmet biztosít azon technikai
eszközökön, amelyeken személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens esetén köteles a Pártokat haladéktalanul és
mindenre kiterjedően részletesen írásban (e-mailen) tájékoztatni,
továbbá
köteles
a
mindenkor
hatályos
jogszabályokban
előírt
intézkedések megtételére;
jelen adatfeldolgozási megállapodás teljesítése során köteles a
Pártok adatvédelmi tájékoztatójának betartására.

A SZEM az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési
intézkedésekkel
a
lehetséges
mértékben
segíti
a
jelölő
szervezeteket, illetve a független képviselő-jelölteket abban, hogy azok
teljesíteni tudják kötelezettségüket az Érintett jogainak gyakorlásához
kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.
A SZEM az adatfeldolgozás befejezését követően a jelölő szervezetek,
illetve a független képviselő-jelöltjelöltek döntése alapján minden
személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőknek.
A SZEM az adatvédelmi incidens esetén az adatfeldolgozási megállapodásnak
és a GDPR-nak megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve
támogatja az adatkezelőket a szükséges intézkedések megtételében.

MEDDIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?
Az első kapcsolatfelvétel során, az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltak
alapján
megadott
hozzájárulásod
alapján
kezelt
személyes
adataidat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük azzal, hogy amennyiben
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egymás utáni két választás alkalmával nem tapasztalunk Tőled aktivitást a
hírlevelünk kiküldése, illetve a kapcsolatfelvételi kísérletek alkalmával,
úgy személyes adataid törlésre kerülnek.
Az
országgyűlési
képviselők
2022.
évi
általános
választásán
a
szavazatszámláló bizottságokba történő delegálás érdekében megadott további
személyes adataidat (lakcím és tartózkodási hely, szavazatszámlálás
helyszínére vonatkozó preferencia, szavazatszámlálói tapasztalat, saját
autóra vonatkozó információ) a 2022. április 3-i választás eredményének
jogerőre emelkedését követő harmincadik napig kezeljük.
Az
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásod
bármikor
indokolás
nélkül
visszavonhatod, ebben az esetben az általunk kezelt személyes adataidat
haladéktalanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem
eredményezi az ezt megelőzően elvégzett adatkezelési műveletek jogellenessé
válását.
HOGYAN VONHATÓ VISSZA A HOZZÁJÁRULÁS?
A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatodat postai úton írásban
vagy a Jelen Adatkezelési Tájékoztató utolsó bekezdésében meghatározott
elérhetőségen elektronikus úton fogadjuk.
MILYEN JOGAID VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
Az adatkezeléssel kapcsolatban Téged, mint Érintettet az alábbi jogok
illetnek meg:
•
Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhetsz tájékoztatást
személyes adataid kezeléséről.
•
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhetsz az
általunk kezelt személyes adataidhoz.
•
Az adataid helyesbítéséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
ha megítélésed szerint pontatlanul kezeljük az adataid, kérjük,
jelezd, és azt javítjuk.
•
Törléshez való jog: ha nincs nyomós ok arra, hogy tovább kezeljük a
személyes adataidat, vagy felhasználásuk jogellenes, a személyes
adataid törlését vagy eltávolítását kérheted tőlünk.
•
Az adatkezelés korlátozásához való jog: mindaddig, amíg el nem
bíráltuk a helyesbítési kérelmed, vagy a törlés alternatívájaként
jogodban áll „blokkolni” vagy letiltani személyes adataid további
felhasználását.
•
Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben szükséged van rá, átadjuk a
részedre a személyes adataidat
•
Tiltakozáshoz való jog: saját helyzeteddel kapcsolatos okok miatt
bármikor tiltakozhatsz személyes adataid jogos érdeken alapuló
kezelése ellen.
•
A jogorvoslathoz való jog: jogaid megsértése esetén a Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatósághoz
vagy
bírósághoz
fordulhatsz.
Ezek a jogok azonban nem abszolút érvényűek: azok gyakorlásának lehetnek
feltételei vagy kivételei is.
Az érintetti jogok gyakorlása során indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb
a
kérelem
beérkezésétől
számított
harminc
napon
belül
tájékoztatunk a kérelmed nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy
megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán adjuk
meg, amit a kérelem előterjesztésekor használtál, kivéve, ha kifejezetten
máshogy kéred.
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ADATVÉDELMI ELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság – Az adatkezelés teljes
időtartama alatt jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezeljük a
személyes adataidat.
Célhoz kötöttség - A személyes adataidat csak egyértelműen meghatározott,
jogszerű célból kezelhetjük, és az adatok gyűjtése, illetve az egyéb
adatkezelési műveletek az adatkezelés céljához igazodnak.
Adattakarékosság elve – Csak az adatkezelési célok megvalósításához
feltétlenül szükséges személyes adataidat kezeljük.
Pontosság – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyilvántartási
rendszereinkben tárolt adatok az adatkezelés teljes folyamatában a
valósággal egyezőek legyenek.
Korlátozott tárolhatóság - Az adatkezelés időtartamát, illetve az időtartam
meghatározására vonatkozó szempontokat úgy határozzuk meg, hogy a személyes
adataidat csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja megvalósul.
Integritás és bizalmas jelleg - Adatkezelőként a részünkre átadott
személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adataidhoz csak a munkavagy feladatkörük alapján adatkezelésre jogosított munkavállalóink és
megbízottjaink férhetnek hozzá.
Elszámoltathatóság elve - Adatkezelőként az adatkezelés jogszerűségének
bizonyítása, azaz a GDPR-ben foglaltaknak való megfelelés igazolása
érdekében az adatkezelési tevékenységünket a GDPR foglaltaknak megfelelően
dokumentáljuk.
HOVÁ FORDULHASZ, HA KÉRDÉSED VAN VAGY JOGORVOSLATTAL SZERETNÉL ÉLNI?
Ha a személyes adataid kezelésével kapcsolatban további információkat
szeretnél kérni vagy a fenti érintetti jogok bármelyikét gyakorolni
kívánod, továbbá, ha elégedetlen vagy azzal, ahogyan személyes adatait
kezeltük, lépj velünk kapcsolatba!
Ha kérdésed, vagy bármilyen észrevételed van, közvetlenül ide fordulhatsz:
MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
1052 Budapest, Szervita tér 2. I/2.
Képviseli:
Szabóné Pákozdi Éva elnök
E-mail cím:
adatkezeles@szamoljukegyutt.hu
Kérjük, adj meg annyi információt, amennyit csak lehetséges, hogy
könnyebben
azonosíthassuk
az
általad
kért
információkat,
a
kívánt
intézkedést, illetve az indokaidat.
Kérésed elbírálása előtt további információkat kérhetünk az azonosításod
érdekében. Ha nem adod meg a kért információkat, és ennek következtében nem
áll módunkban Téged azonosítani, megtagadhatjuk kérelmed teljesítését.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósághoz fordulás joga
A GDPR és az Infotörvény alapján személyes adataid jogellenes kezelése,
illetve az információs önrendelkezési jogodhoz kapcsolódó jogaid sérelme
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miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési
cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez
keresetet nyújthatsz be.
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsuk.
A
módosítást
követően
a
következő
belépéssel
van
lehetőséged
az
Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseinek elfogadására.
2022. február „…”

1. sz. melléklet
AZ ADATTOVÁBBÍTÁSSAK ÉRINTETT JELÖLŐ SZERVEZETEK, ILLETVE FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ JELÖLTEK LISTÁJA

Az Egységben Magyarországért vagy
pártszövetség tagjai:

más

néven

hatpárti ellenzéki

összefogás

Demokratikus Koalíció (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 46., bírósági
nyilvántartási száma: 01-02-0014391),
a Jobbik Magyarországért Mozgalom (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.,
bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0010655),
az LMP – Magyarország Zöld Pártja (székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula
utca 36. fsz.5., bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0013284),
a Magyar Szocialista Párt (székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.,
bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0000564),
a Momentum Mozgalom (székhelye: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.,
bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0016512) és
a Párbeszéd Magyarországért Párt (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca
62., bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0015182),
illetve megbízásukból eljáró Tiszta
projekt gazdája) mint adatfeldolgozó.
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