Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat – Előválasztás 2021
Az előválasztásra regisztráló miniszterelnök-jelölteknek, és egyéni választókerületi
képviselőjelölteknek

Az adatkezelési
tájékoztatás
szükségessége

A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP –
Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum
Mozgalom, és a Párbeszéd Magyarországért Párt megállapodtak abban,
hogy közösen indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. Annak
érdekében, hogy a választáshoz megtalálják a legmegfelelőbb
miniszterelnök-jelöltet és képviselő jelölteket, előválasztást rendeznek. Az
előválasztáson az a jelölt vehet részt, aki regisztrálja magát, és
nyilvántartásba vételre kerül. A regisztráció és a nyilvántartásba vétel
adatkezelési körülményeiről a jelen tájékoztató ad információt az
érintetteknek.

Az adatkezelő
(közös adatkezelők)

A közös adatkezelők a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 1066
Budapest, Teréz körút 46.); a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.); az LMP –
MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA (LMP; székhely: 1136 Budapest,
Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5.); a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
(székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.); a MOMENTUM MOZGALOM
(székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.); illetve a PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (Párbeszéd; székhely: 1015 Budapest,
Batthyány utca 62.) illetve az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB,
1114 Budapest, Villányi út 11-13.) és munkaszervezete.

A közös
adatkezelési
megállapodás

Mivel az adatkezelők az előválasztásra való regisztráció kapcsán a
személyes adatok kezelésének a célját és eszközét egyes adatkezelések
vonatkozásában közösen határozzák meg, ezek meghatározására érdemi
befolyást gyakorolnak, illetve az adatkezelési műveleteket (legalább
részben) közösen végzik, e személyes adatoknak az előválasztásra való
regisztráció keretében történő kezelése során közös adatkezelői pozícióban
vannak, és a közös adatkezelési tevékenység tárgyában is megállapodást
kötöttek. A megállapodás célja, hogy mint közös adatkezelők átlátható
módon szabályozzák közös adatkezelési tevékenységüket, így különösen
az, hogy meghatározzák
a közös adatkezelés alá eső adatkezelési tevékenységeiket
(ezeket az alábbi táblázat ismerteti),
- az őket az adatkezeléssel összefüggésben terhelő
kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
gyakorlásával és az adatkezelés tárgyában nyújtandó
tájékoztatás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
feladataikat (az érintett bármelyik adatkezelővel szemben
gyakorolhatja az adatkezeléssel szerinti jogait, így például
kérelmeit bármelyik félhez benyújthatja),
az adatkezelésért fennálló felelősségük szabályait (a közös
adatkezelés keretében a közös adatkezelők az érintett
tényleges kártérítésének biztosítása érdekében az érintett
felé egyetemleges felelősséggel tartoznak).

Az érintettek adatai
kezelésének célja,
jogalapja,
időtartama

Az előválasztásra regisztráló miniszterelnök-jelölteknek és egyéni
választókerületi képviselőjelölteknek az adatkezeléssel érintett személyes
adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és
időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

Az adatkezelés célja

1. Előválasztásra való
regisztráció és nyilvántartásba
vételre alkalmasság
megállapítása

Kezelt adatok

Az adatkezelés
jogalapja

A) Önéletrajzban
megadott alábbi
adatok:
- név,
- születési dátum,
- születési név
- munkahelyek
- munkahelyi
beosztások és
időtartam
- felsőfokú
tanulmányok:
intézmény és
időtartam
- középfokú
tanulmányok:
intézmény és
időtartam
- idegennyelv tudás
- társadalmi munka

- közérdekű
adatkezelés
(GDPR 6. cikk
(1) e) pont)
- nyilvánosságra
hozott adat
(GDPR 9. cikk
(2) e) pont)

B) Önéletrajzban
megadott alábbi
adatok:

- közérdekű
adatkezelés
(GDPR 6. cikk
(1) e) pont)
- nyilvánosságra
hozott adat
(GDPR 9. cikk
(2) d) pont)

- családi állapot
- lakcím
- telefonszám,
- e-mailcím

Az adatkezelés
időtartama

1. Ha a jelölt nem
került nyilvántartásba
vételre, akkor az
OEVB
ezen
döntéséig.
2. Ha a jelölt
nyilvántartásba
vételre kerül, akkor
az előválasztás
lebonyolításának
befejeződéséig,
illetőleg jogorvoslati
eljárás esetén ezen
e l j á r á s
befejeződéséig,
3. Ha a jelölt
megnyeri
az
előválasztást, akkor
az országgyűlési
választási eljárás
befejeződéséig

C) Önéletrajzban
megadott adatok:
- fénykép

- hozzájárulás
(GDPR 6. cikk
(1) a) pont)

- hozzájárulás
visszavonásáig,
illetve ennek
hiányában:
1. Ha a jelölt nem
került nyilvántartásba
vételre, akkor az
OEVB
ezen
döntéséig
2. Ha a jelölt
nyilvántartásba
vételre kerül, akkor
az előválasztás
lebonyolításának
befejeződéséig,
illetőleg jogorvoslati
eljárás esetén ezen
e l j á r á s
befejeződéséig,
3. Ha a jelölt
megnyeri
az
előválasztást, akkor
az országgyűlési
választási eljárás
befejeződéséig

D)
Vagyonnyilatkozatban
megadott személyes
adatok.
- ingatlanokra
vonatkozó adatok
- nagy értékű
ingóságokra
vonatkozó adatok
- tartozásokra
vonatkozó adatok
- jövedelmi
viszonyokra vonatkozó
adatok
- gazdasági
érdekeltségre
vonatkozó adatok
- juttatásokra és és
ingyenes használatba
adott dolgokra
vonatkozó adatok
- állami vagy uniós
támogatásokra
vonatkozó adatok

- közérdekű
adatkezelés
(GDPR 6. cikk
(1) e) pont)
- nyilvánosságra
hozott adat
(GDPR 9. cikk
(2) e) pont)

1. Ha a jelölt nem
került nyilvántartásba
vételre, akkor az
OEVB ezen
döntéséig
2. Ha a jelölt
nyilvántartásba
vételre kerül, akkor
az előválasztás
lebonyolításának
befejeződéséig,
illetőleg jogorvoslati
eljárás esetén ezen
eljárás
befejeződéséig,
3. Ha a jelölt
megnyeri az
előválasztást, akkor
az országgyűlési
választási eljárás
befejeződéséig

2. Nyilvántartásba vétel

E) Az alábbi
nyilatkozatokban
foglalt személyes
adatok:
- Feddhetetlenségi
nyilatkozat
- Etikai kódex
- Ügynöki múlt
hiányának igazolása
- 2022-2026-os ciklus
kitöltéséről szóló
nyilatkozat (csak
képviselőjelöltek
esetén)
- frakcióhoz történő
csatlakozásról szóló
nyilatkozat (csak
képviselőjelöltek
esetén)
-hatpárti elfogadó
nyilatkozat (csak
képviselőjelöltek
esetén)

- közérdekű
adatkezelés
(GDPR 6. cikk
(1) e) pont)
- nyilvánosságra
hozott adat
(GDPR 9. cikk
(2) e) pont)

Név, születési hely,
idő, egyéni jelöltként
az indulás tekintetében
kiválasztott
választókerület és
támogató szervezetek

- közérdekű
adatkezelés
(GDPR 6. cikk
(1) e) pont)
- nyilvánosságra
hozott adat
(GDPR 9. cikk
(2) e) pont)

1. Az előválasztás
lebonyolításának
befejeződéséig,
illetőleg jogorvoslati
eljárás esetén ezen
eljárás
befejeződéséig,
2. Ha a jelölt
megnyeri az
előválasztást, akkor
az országgyűlési
választási eljárás
befejeződéséig

3. A választópolgárok számára Az 1. pontban
Az 1. pontban
lehetővé tenni a jelölt fontosabb foglaltakkal azonos (az foglaltakkal
adatainak megismerését és
1. B) pont kivételével)
azonos
nyilvános elérhetőségét

1. Az előválasztás
lebonyolításának
befejeződéséig,
illetőleg jogorvoslati
eljárás esetén ezen
eljárás
befejeződéséig,
2. Ha a jelölt
megnyeri az
előválasztást, akkor
az országgyűlési
választási eljárás
befejeződéséig

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU
rendelete alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelők által kezelt
adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának
megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az
adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket
tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az
adatkezelés korlátozásáról,
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az
adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az
adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a
személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos
érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll,
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor élhet az
adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által az
adatkezelők rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt
személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható a személyes adatait az adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másik
adatkezelőnek
(vi) tiltakozhat a 6. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján folytatott
adatkezelés ellen.

Az adatszolgáltatás
elmaradásának
következménye

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén (az 1. C)
pont szerinti fénykép csatolása kivételével) Ön nem vehet részt az
előválasztásban jelöltként.

Adatfeldolgozók

A közös adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:
- Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow

Street Dublin 4, Ireland)
A személyes adatok
címzettjei, a személyes
adatok továbbítása

A közös adatkezelés keretében a személyes adatok az alábbi
címzetteknek kerül továbbításra:
- A közös adatkezelést megvalósító hat párton túl az
érintettek személyes adatai további feleknek nem kerülnek
továbbításra

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu,
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a
bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg az adatkezelők adatvédelmi
tisztviselőit.

Az adatvédelmi
tisztviselők

Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 1066 Budapest, Teréz körút 46.,
Telefon: + 36 -21-300-1000, e-mail cím: adat@dkp.hu
Varga Mónika adatvédelmi tisztviselő
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 1034 Budapest,
B é c s i ú t 1 2 0 . , Te l e f o n : + 3 6 2 0 2 9 7 0 8 6 3 , e - m a i l c í m :
adatvedelem@jobbik.hu, Wladyczanski Péter Bátor adatvédelmi
tisztviselő
LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA: 1136 Budapest,
Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5., Telefon: +36-70-224-4178, e-mail
cím: adatvedelem@lehetmas.hu Tóth Csaba adatvédelmi tisztviselő
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.,
Telefon: +36 1 222 6797, e-mail cím: adatvedelem@mszp.hu
Németh Imre adatvédelmi tisztviselő
MOMENTUM MOZGALOM: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.,
Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: adatvedelem@momentum.hu
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: PÁRBESZÉD: 1015
Budapest, Batthyány utca 62., Jus Cogens Bt. Kapcsolattartási cím:
DPO@parbeszed.hu

Érintetti kérelmek

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, kérelmeit jelezheti
az adatvedelem@elovalasztas2021.hu e-mail címen, illetve
bármelyik adatvédelmi tisztviselőnek.

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………….………………………………………..miniszterelnök-jelölt/képviselőjelölt
nyilatkozom, illetőleg tudomásul veszem, hogy
-

az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem;
a jelentkezésemmel együtt opcionálisan csatolható fénykép megküldésével
hozzájárultam a fényképem jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez, valamint
nyilvánosságra hozatalához az előválasztás honlapján (https://elovalasztas2021.hu/,
jelöltek esetén https://elovalasztas2021.hu/oevk-jeloltek/ miniszterelnök-jelöltek
esetén https://elovalasztas2021.hu/me-jeloltek/);

-

a jelentkezésemhez csatolt dokumentumokat és adatokat az előválasztás honlapjára
feltöltöttem, fel fogom tölteni illetve a feltöltéssel kapcsolatos bármilyen probléma
esetén az OEVB munkáját segítő Országos Előválasztási Iroda (OEVI) segítségét
kérhetem (ovi@elovalasztas2021.hu).

Dátum …………………
………………………………….

