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Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az 
adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten 
elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje. 

Adatkezelőfenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre 
tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. 
Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát. 

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok 
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek 
megfelelően történik. 

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, 
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás 
adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a 
pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 

 
Az adatkezelés célja: Szavazóköri névjegyzék 
Adatkezelés leírása: Választójoggal rendelkező állampolgárok választójog biztosítása és szavazóköri átjelentkezés 

céljából a szavazóköri névjegyzékben szereplő személyes adatainak kezelése. A névjegyzék megőrzési ideje a szavazást 

követő 90. nap utáni első munkanap. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 83. § (2), 101. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a választásra jogosult 

nem kerül a választási névjegyzékbe. 
Érintettek: Választásra jogosult állampolgár 
Adatok forrása: Választásra jogosult állampolgár 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása 
A kezelt adatok köre, időtartama: Választó állampolgár neve; Választó állampolgár születési családi és utóneve; 

Választó állampolgár lakcíme; Választó állampolgár személyi azonosítója; Választó állampolgár aláírása 
Különleges személyes adatok: Fogyatékossággal élő választópolgár igényelt szavazási segítségének megjelölése (9. cikk 

(2) g pont ) 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
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Az adatkezelés célja: Választási eljárással és választási rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek 
Adatkezelés leírása: A választási bizottságokhoz a 2013. évi XXXVI. törvény alapján kifogás és fellebbezés típusú 

jogorvoslati kérelem nyújtható be. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, 

illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 212. §, 224. §, 1995. évi LXVI. törvény a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM 

rendelet melléklete (Az egységes irattári terv, Általános rész) 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Választásra jogosult nem érvényesítheti jogait. 
Érintettek: Választópolgár, érintett természetes személy 
Adatok forrása: Érintett ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Kifogás/fellebbezés benyújtójának neve: 5 év; Kifogás/fellebbezés benyújtójának 

lakcíme és postai értesítési címe: 5 év; Kifogás/fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója: 5 év; 

Kifogás/fellebbezés benyújtójának telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme: 5 év; Külföldön élő, személyi 

azonosítóval, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló hatósági 

igazolványának típusa és száma: 5 év; Kézbesítési megbízott neve és telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme: 5 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Címzettek: Nemzeti Választási Bizottság, kifogás/fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság 

 
Az adatkezelés célja: Mozgóurna kérelem és annak visszavonása 
Adatkezelés leírása: Mozgóurna iránti kérelem és annak visszavonása a szavazóköri névjegyzékben szereplő, 

mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújtja be az 

illetékes választási irodához a személyes adatainak megadásával. Az adatkezelés időtartama a szavazást követő 

kilencvenedik nap utáni munkanapig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 103. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén mozgóurna nem adható. 
Érintettek: Érintett ügyfél 
Adatok forrása: Érintett ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása 
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénylő születési családi és utóneve; Igénylő viselt neve; Igénylő személyi 

azonosítója; Igénylő magyarországi lakcíme; Igénylő tartózkodási helye (ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a 

magyarországi lakcímétől eltér) 
Különleges személyes adatok: Igényelt szavazási segítség megjelölése (88. § szerint) (9. cikk (2) g pont ) 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Címzettek: Illetékes Választási Iroda 
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Az adatkezelés célja: Szavazóköri névjegyzékbe való jelentkezés és annak visszavonása 
Adatkezelés leírása: Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő 

választópolgár nyújthatja be, illetve vonhatja vissza az illetékes választási irodának személyes adatai megadásával, aki 

a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 

területén tartózkodik. Az adatkezelés időtartama a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 250. §, 307/A. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása 
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénylő születési családi és utóneve; Igénylő viselt neve; Igénylő születési helye; 

Igénylő személyi azonosítója; Igénylő tartózkodási helye; Igénylő értesítési címe, elérhetősége 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Címzettek: Illetékes választási iroda 

 
Az adatkezelés célja: Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos ügyek 
Adatkezelés leírása: A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére, módosítására és visszavonására irányuló kérelmet, 

a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be, személyes 

adatai megadásával az illetékes helyi választási irodához. Az adatkezelés időtartama a szavazást követő kilencvenedik 

nap utáni munkanapig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 259-263. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása 
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező születési családi és utóneve; Kérelmező viselt neve; Kérelmező születési 

helye, ideje; Kérelmező értesítési címe, elérhetősége; Kérelmező személyi azonosítója 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Címzettek: Nemzeti Választási Iroda, külképviselet 

 
Az adatkezelés célja: Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, módosítás és törlés 
Adatkezelés leírása: A szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megnevezését, ha a 

választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi 

választópolgárként a központi névjegyzékben. Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a 

szavazóköri névjegyzékbe, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján 

szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Ha legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik 

napon a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi 

névjegyzékből, a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell. Az adatkezelés időtartama 

a szavazást követő 90. nap utáni munkanap. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 13/C. §, 313-315. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása 
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező születési családi és utóneve; Kérelmező viselt neve; Kérelmező születési 

helye; Kérelmező értesítési adatai, elérhetősége; Kérelmező személyi azonosítója; Kérelmező aláírása 
Különleges személyes adatok: Kérelmező nemzetisége (9. cikk (2) g pont ) 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 

 

 

 

 



Választással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató 
 

4 

Az adatkezelés célja: Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése 
Adatkezelés leírása: A fogyatékossággal élő választópolgár segítséget igényelhet választójogának gyakorlására 

személyes adatai megadásával az illetékes választási irodától. Az adatkezelés időtartama a választópolgár ellentétes 

tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való 

törléséig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 85. § (1), 88. §, 91. § (1) 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénylő születési családi és utóneve: 1 év; Igénylő viselt neve: 1 év; Igénylő születési 

helye: 1 év; Igénylő személyi azonosítója: 1 év; Igénylő értesítési címe, elérhetősége: 1 év; Igénylő aláírása: 1 év 
Különleges személyes adatok: Segítség igénylése, fogyatékosság megnevezése: 1 év (9. cikk (2) g pont ) 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Címzettek: Illetékes választási iroda 

 
Az adatkezelés célja: Más EU tagállam polgárainak névjegyzékbe vétele 
Adatkezelés leírása: Az Európai Unió más tagállama állampolgára a névjegyzékbe vételét, legkésőbb a szavazást 

megelőző tizenhatodik napon kérheti személyes adatainak megadásával, hogy a központi névjegyzékbe az Európai 

Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Az adatkezelés időtartama a választópolgár ellentétes tartalmú 

kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig 

tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 334. § (1) és a 91. § (1)  
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Igénylő ügyfél 
Adatok forrása: Igénylő ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Igénylő születési családi és utóneve: 1 év; Igénylő viselt neve: 1 év; Igénylő születési 

helye: 1 év; Igénylő személyi azonosítója: 1 év; Igénylő értesítési címe, elérhetősége: 1 év; Nyilatkozat a szavazati 

jogról: 1 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 

 
Az adatkezelés célja: Névjegyzékbe vétel, hosszabbítása és törlése nem magyarországi bejelentett lakcímmel 

rendelkezőnek 
Adatkezelés leírása: A névjegyzékbe vételét, meghosszabbítását, törlését, illetve a névjegyzékben szereplő adatai 

módosítását az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti személyes adatainak megadásával, 

aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, az adott választást megelőző huszonötödik 

napig. Az adatkezelés időtartama, a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt 

adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú 

kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától 

számított 1 évig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 84. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező születési családi és utóneve: 1 év; Kérelmező viselt neve: 1 év; Kérelmező 

értesítési címe, elérhetősége: 1 év; Kérelmező születési helye, ideje: 1 év; Kérelmező személyazonosságot igazoló 

érvényes hatósági igazolványának száma: 1 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
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Az adatkezelés célja: Szavazási levélcsomag értesítési átvételi hely módosítása 
Adatkezelés leírása: A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár kérheti a szavazási levélcsomag 

személyes átvételét személyes adatainak megadásával. A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazás 

szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Ha a választópolgár a kettős 

állampolgárságot tiltó országban lévő szavazólap-átvételi címet adott meg, a szavazási levélcsomagot a külképviselet 

közreműködésével kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda. Az adatokat átvezeti a névjegyzékben. Az adatkezelés 

időtartama a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés 

meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide 

nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig tart. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 84. § és a 277. § 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Kérelmező ügyfél 
Adatok forrása: Kérelmező ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező ügyfél születési családi és utóneve: 1 év; Kérelmező ügyfél viselt neve: 1 

év; Kérelmező ügyfél születési helye, ideje: 1 év; Kérelmező ügyfél értesítési címe, elérhetősége: 1 év; Kérelmező 

személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány és annak száma: 1 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 

 
Az adatkezelés célja: Központi névjegyzék 
Adatkezelés leírása: A központi névjegyzék a Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. A választójogát 

az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben szerepel. Az adatkezelés időtartama a 2013. XXXVI. a 

választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint kerül megállapításra. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 82.§ (1)  
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget. 
Érintettek: Érintett ügyfél 
Adatok forrása: Érintett ügyfél, polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, választójoggal nem 

rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma 
A kezelt adatok köre, időtartama: Választópolgár neve, születési neve: 0 év; Választópolgár személyi azonosítója: 0 év; 

Választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címe: 0 év; Választópolgár anyja neve: 0 év; 

Választópolgár születési helye és ideje: 0 év; Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány típusa és száma (ha nem rendelkezik személyi azonosítóval): 0 év; 

Egyéb személyes adat a 2013. évi XXXVI. törvény 2. melléklete szerint: 0 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
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Az érintett jogai 
A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz): 

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog: 

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni 
az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen: 

- az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, 
elérhetőségeiről, 

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben 

adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor, 
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor, 
- az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről) 

Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem 
pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. 
Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti. 

Törléshez való jog: 

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, 
hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós 
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy 
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett. 

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását: 

-  amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 

-  amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok 
korlátozását 

-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez 

-  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 



Választással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató 
 

7 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az 
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes 
adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve 
közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: 
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés 
megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy 
tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés 
automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a 
rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az 
adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga). 

Általános szabályok 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat 
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 
érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
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Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog 

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.  

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu 
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