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Jelen Adatkezelés tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu
községek Helyi Választási Irodájának a helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek
választása, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, országgyűlési képviselők
választása, Európai Parlament tagjainak választása és az országos - és a helyi népszavazása
során a választópolgárok és a választás lebonyolítók személyes adatainak kezelésére
vonatkozik.
Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), illetve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadsáról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
•
•
•
•
•

Neve: Mecseknádasdi Helyi Választási Iroda (HVI)
Székhelye: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1
Az Mecseknádasdi HVI feladatellátási területe: a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati
Hivatalt alkotó települések: Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu.
Levelezési címe: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1
Képviselőjének neve: Réger Balázs a helyi választási iroda vezetője
Telefonszáma: +36 72 563 100
•

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
neve: Nagyné Pohlon Mónika
elérhetősége: adatvedelem@isucomp.hu

Általános tájékoztatás
Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet alapján személyes adatot kizárólag
egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel,
biztosítva azt, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának, az
adatok gyűjtésével és kezelésével összefüggő tisztességes és törvényes követelményeknek.
Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett jogosult megismerni személyes adatainak
kezelésére vonatkozó jogalapot, melyre hivatkozva az Adatkezelő az érintett személyes adatait
kezeli.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdése alapján:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
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b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályok
rendelkezéseit vette figyelembe:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban
általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Népszavazási tv.)
az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a
továbbiakban: Ep.tv.)
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet)
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban:
IM rendelet.
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (a továbbiakban: NAIH ajánlás)
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Fogalmak, meghatározások
•

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

•

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

•

adatkezelő: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

•

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

•

az adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása
céljából történő megjelölése útján;

•

adattovábbítás: az adat
hozzáférhetővé tétele;

•

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;

•

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

•

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

•

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

•

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;

•

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy;

meghatározott
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•

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

•

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

•

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

•

hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

•

jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges;

•

jogi kötelezettség: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;

•

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett")
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

•

szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges;

•

tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama,
adatok megismerésére jogosultak
A HVI alapvető célja, hogy minden esetben, tiszteletben tartsa a természetes személyek
alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat
illeti. A Tájékoztató általános célja a választás jogszerű lebonyolítása, a választás és
választhatóság biztosítása során a kapcsolódó személyes adatok kezelése az általános
adatvédelmi rendelet előírásai szerint. A Tájékoztatóban az Érintettek a választók és választható
személyek, jelöltek és a választás lebonyolításában résztvevők. Az Adatkezelő az egyes
adatkezelési eseményhez tartozó adatkezelési célt és adatkezelési jogalapot külön-külön
eseményenként határozza meg.
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I. Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
1. A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétellel, annak
módosításával ill. törlésével kapcsolatos kérelem
A kezelt személyes
adatok köre

Az
Az
adatkezelés adatkezelés
célja
jogalapja

Az
adatkezelés
időtartama

- a választópolgár neve
- születési neve
- születési helye
- személyi azonosítója
- nemzetiség
megjelölése
- nyilatkozat a megjelölt
nemzetiséghez
tartozásról
- annak megjelölése,
hogy a nemzetiségi
állampolgárként
történő névjegyzékbe
vételt az országgyűlési
képviselők választására
kiterjedő hatállyal kérie
– értesítési címe (e-mail
cím, postacím,
faxszám)

A kérelem
elbírálása

Az
Adatkezelő a
BM rendelet
H307 irattári
tétele alapján
az adatokat 5
évig őrzi
meg.

GDPR 6.
cikk (1)
bekezdés e)
pontja
és a
GDPR 9.
cikk (2)
bekezdés f)
pontja
Ve. 85. § (1)
bekezdés a)
pontja
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A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
Illetékes bíróság
jogorvoslat esetén
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2. A fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelem
A kezelt
személyes
adatok köre

Az adatkezelés
célja

- választópolgár A kérelem
neve
elbírálása
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- nyilatkozat
arra
vonatkozóan,
hogy a
választópolgár
a) Braille-írással
készült értesítő
megküldését,
b) Brailleírással ellátott
szavazósablon
biztosítását,
c) könnyen
érthető
tájékoztató
anyag
megküldését,
vagy
d)
akadálymentes
szavazóhelyiség
biztosítását kérie
– értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja és a
GDPR 9. cikk
(2) bekezdés f)
pontja

Az Adatkezelő
a BM rendelet
H307 irattári
tétele alapján az
adatokat 5 évig
őrzi meg.

Ve. 85. § (1)
bekezdés
b)
pontja
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A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
Illetékes bíróság
jogorvoslat
esetén
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3. Adatkiadás megtiltása iránti kérelem
A kezelt
személyes
adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

-választópolgár
neve
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- nyilatkozat
arról, hogy a
választópolgár
megtiltja a
központi
névjegyzékben
nyilvántartott
adatainak
kampánycélú
vagy bármely
célú kiadását
- értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

A kérelem
elbírálása

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja és GDPR
9. cikk (2)
bekezdés f)
pontja

Az Adatkezelő
a BM rendelet
H307 irattári
tétele alapján az
adatokat 5 évig
őrzi meg.

Ve. 85. § (1)
bekezdés
c)
pontja
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A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
Illetékes bíróság
jogorvoslat
esetén
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4. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti
kérelem
A kezelt
személyes adatok
köre

Az
adatkezelés
célja

-választópolgár
A kérelem
neve
elbírálása
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- nyilatkozat
arról, hogy
szavazati jogát
csak
Magyarországon
gyakorolja,
-annak a
településnek vagy
választókerületnek
megjelölése,
amelynek
névjegyzékében
az állampolgára
szerinti
tagállamban
legutóbb felvették,
- értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

Az
adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
e) pontja és

Az Adatkezelő a
BM rendelet
H307 irattári
tétele alapján az
adatokat 5 évig
őrzi meg.

Ve. 334. §-a.

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
Illetékes bíróság
jogorvoslat
esetén
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II. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
1. Mozgóurna iránti kérelem
A kezelt
Az adatkezelés
személyes
célja
adatok
köre

- választópolgár A kérelem
neve
elbírálása
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- a szavazókör
területén lévő
cím, ahova a
mozgóurnát kéri
a választópolgár
- a mozgóurna
igénylés indoka
- értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja és GDPR
9. cikk (2)
bekezdés f)
pontja

A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

A kérelem
elbírálása

Helyi Választási
Bizottság

Ve. 103.§ (3)
bekezdése

2. Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz
A kezelt
Az adatkezelés Az adatkezelés Az adatkezelés
személyes
célja
jogalapja
időtartama
adatok
köre

- választópolgár
neve
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- azon település,
ahol szavazni
szeretne
- értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja
Ve. 331. § (1)
bekezdése
alapján
alkalmazandó
250. § (3)
bekezdése
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A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
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3. Kérelem külképviseleten történő szavazáshoz
A kezelt
személyes
adatok
köre

- választópolgár
neve
- születési neve
- születési helye
- személyi
azonosítója
- azon
külképviselet
megjelölése,
ahol szavazni
szeretne
- értesítési címe
(e-mail cím,
postacím,
faxszám)

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

A kérelem
elbírálása

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja

A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

Ve. 331. § (1)
bekezdése
alapján
alkalmazandó
259. § (3)
bekezdése
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A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Helyi Választási
Bizottság
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III. Jelöltállítás (polgármester, helyi önkormányzati képviselő, nemzetiségi
önkormányzati képviselő választás)
1. Ajánlóív igény jelölt állításhoz
A kezelt
személyes
adatok
köre

Az adatkezelés
célja

- jelöltként
Ajánlóív igény
induló
kiadásának
választópolgár
elbírálása
neve (családi és
utóneve)
- személyi
azonosítója
-lakcíme,
telefonszáma, email címe, fax
száma,
-nyilatkozat
névviselésről,
- jelölő
szervezetről,
-összeférhetetlenségről,
-nemzetiségről,
- Európai Uniós
tagállami
nyilatkozat.

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja

A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

IM rendelet 9.
melléklet
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A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Területi
Választási Iroda
Helyi Választási
Bizottság
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2. Ajánlóív
A kezelt
személyes
adatok
köre

- jelöltként
induló neve
- jelölő
szervezet
megnevezése,
- ajánló
olvasható
családi és
utóneve
- személyi
azonosítója
-lakcíme,
-aláírása,
- aláírást gyűjtő
neve
-személyi
azonosítója,
-aláírása

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Ajánlások
GDPR 6. cikk
összegyűjtésének (1) bekezdés e)
elbírálása
pontja
IM rendelet 13.
melléklet
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Az adatkezelés
időtartama

A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Területi
Választási Iroda
Helyi Választási
Bizottság
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3. Jelölt bejelentése
A kezelt
Az adatkezelés
személyes
célja
adatok
köre

- jelöltként
Jelölt
induló
bejelentésének
választópolgár
elbírálása
neve (családi és
utóneve)
- személyi
azonosítója
-lakcíme,
telefonszáma, email címe, fax
száma,
-nyilatkozat
nemzetiségi
jelöltségről,
- nyilatkozat
fénykép
közzétételéről,
- nyilatkozat a
tisztség
betöltésének
ellátásáról,
- jelölő
szervezet
megnevezése,
-.

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja

Az Adatkezelő
a BM rendelet
H307 irattári
tétele alapján 5
évig őrzi meg

IM rendelet 14.
melléklet

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda,
Területi
Választási Iroda
Helyi Választási
Bizottság
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VI. Választási bizottsági tagok személyes adatainak kezelése
1. A bizottság választott tagjainak adatai
A kezelt
Az adatkezelés Az adatkezelés
személyes
célja
jogalapja
adatok
köre

-a megválasztott
tag neve,
-születési neve
-születési helye,
ideje,
- anyja neve
- személyi
azonosító
száma
- foglalkozása
- adószáma,
- TAJ száma

A választott tag
azonosítása,
tiszteletdíj
fizetése

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja

Az adatkezelés
időtartama

Az Adatkezelő
a BM rendelet
H304 irattári
tétele alapján 15
évig őrzi meg,
majd átadja az
illetékes
levéltárnak.

A kezelt
személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
Nemzeti
Választási Iroda

2. A bizottság delegált tagjainak adatai
A kezelt
személyes
adatok
köre

- megbízó neve
- a megbízott
tag (delegált)
neve
- a delegált tag
magyarországi
lakcíme
- a delegált tag
személyi
azonosítója
- a választási
bizottság
megjelölése
(ahová a
delegálás
történt)

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

A delegált tag
azonosítása

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pontja

A szavazást
követő 90. nap
utáni első
munkanapon
meg kell
semmisíteni az
adatokat.

Ve. 30.§ (3)
bekezdés.
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személyes
adatok
harmadik
személy részére
történő
adattovábbítása
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Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok
Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez szükséges az, hogy az Érintett a saját akaratát
félreérthetetlenül, önkéntesen és egyértelműen kinyilvánítsa, és ezáltal kifejezett
hozzájárulását, beleegyezését adja az őt érintő adatkezeléshez. Fontos szempont továbbá, hogy
a hozzájárulást konkrét és megfelelő tájékoztatás előzze meg, azaz az Érintett a szükséges
információk ismeretében dönthessen arról, hogy meg kívánja-e adni a hozzájárulását, valamint
tisztában legyen azzal, hogy pontosan mihez is járult hozzá.
Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulását főszabály szerint írásban, különleges adatok esetén
pedig minden esetben írásban szerzi be. Amennyiben az Érintett személyes adatainak
kezeléséhez nem írásban járul hozzá, abban az esetben a hozzájárulás megadását az
Adatkezelőnek kell bizonyítania.

Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz Adatfeldolgozót
Adatfeldolgozók:
Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. infrastruktúra üzemeltetés

Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő köteles a rendelkezésre álló legjobb technológiát az érintettek magánszférájának
védelme érdekében alkalmazni. Több lehetséges megoldás közül a magasabb szintű védelmet
nyújtó megoldást kell alkalmazni.
Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. cikk (1) bekezdése alapján
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Amennyiben a
bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül köteles minden
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Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei
A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:
•
•
•
•
•
•
•

Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;
az Érintett személyes adatainak helyesbítése;
az Érintett személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével, törlése;
az adatok hordozásának igénylése;
tiltakozás a jogosulatlan adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen;
az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése;
jogorvoslat kezdeményezése.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem esetén az alábbi jogorvoslati
lehetőségeket biztosítja az Adatkezelő az Érintett részére:
•

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését. Kérelmére az Adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél
rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában kerül
átadásra.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérje. Az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles az adatok törlésére, amennyiben
•
•
•
•
•

•

•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték, vagy egyébként az adatkezelés célja megszűnt;
a személyes adatok kezelése az alapelvekkel ellentétes;
jogszabályi kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban rögzített adatkezelési idő eltelt,
az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy a személyes
adatainak törlését kezdeményezi (kivéve, ha a személyes adatok kezelése kötelező
adatkezelésnek minősül);
az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre (kivéve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés elleni
tiltakozás esetkörét);
az adatok törlését jogszabály, jogi norma, hatósági vagy bírósági határozat rendelte el;
az adatkezelés korlátozására vonatkozó időtartam eltelt.

A kérésre történt helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő értesítést küld. Az értesítés
mellőzhető, amennyiben az lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. E
rendelkezés megfelelően alkalmazandó a személyes adatok helyesbítése, illetve az adatkezelés
korlátozása esetén.
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Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
•

•
•

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem
állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő az általános
adatvédelmi rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül per indítása céljából bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
név: Nagyné Pohlon Mónika
e-mail: adatvedelem@isucomp.hu
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az
esetben vizsgálja ki, amennyiben az Érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már
megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági
igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet,
amely elbírálása a Pécsi Törvényszék 7623 Pécs, Rákóczi út 34. hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint- az Érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényék előtt
is megindítható.
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Hatályba lépés, módosítás
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely
módosításról az Adatkezelő az Érintettet a rendelkezésére álló lehetőségei szerint tájékoztatja,
a módosított Tájékoztatót pedig az Érintett számára megismerhetővé és hozzáférhetővé teszi.
Ezen jogfenntartás célja, hogy az Adatkezelő egyrészt naprakészen tarthassa a Tájékoztatót, a
jogszabályi változásoknak megfelelő módosítások segítségével, másrészt az esetleges
hiányosságokat pótolhassa, a hibákat javíthassa, harmadrészt pedig a kialakított gyakorlatot a
megszerzett tapasztalatok alapján, a jogszabályi keretek között rugalmasan felülvizsgálhassa,
fejleszthesse. Jelen Tájékoztató 2022. március 21. napjától, visszavonásig érvényes.

Mecseknádasd, 2022. március 21.
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