ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a szavazatszámláló bizottságok választott tagjának való jelentkezéshez
I. Adatkezelő megnevezése
Fertőrákos Községi Önkormányzat Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI)
Székhely: 9421 Fertőrákos, Fő utca 139.
Képviseli: dr. Nagy Attila, a HVI vezetője (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.; +36 (99) 530 024; jegyzo@fertorakos.hu)
II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Maxentrop Kft. (7174 Kéty, Petőfi u. 2/A), Hajdú Sándor E-mail: info@maxentropia.hu; Mobil: +36 (20) 961 6624
III. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Kezelt személyes adatok
köre
– neve, születési neve;
– lakcíme;
– anyja neve;
– születési helye, ideje;
– személyi azonosítója;
– telefonszáma;
– email címe;
– foglalkozása,
– munkahelye
– aláírása

Az adatkezelés célja
szavazatszámláló
bizottságok tagjainak
megválasztása

Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja értelmében:
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;
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében:
az adatkezelés az adatkezelőre (közgyűlés-re, HVI-re) vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 16-26. §-ára.

IV. Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a HVI az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben
meghatározott megőrzési ideig kezeli.
V. Adatfeldolgozók
Az adatkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.), látja el.
VI. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:
1. Hozzáférési jog
Kérheti, hogy a HVI-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, a
címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamáról, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól (személyes adatok
helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, tiltakozás személyes adatok kezelése ellen); a személyes adatai kezelésével kapcsolatban
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. A HVI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
erre irányuló kérésére rendelkezésére bocsátja, további másolatokért a HVI az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a HVI köteles meggyőződni az Ön és a
hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés,
illetve azokról másolat kiadása is további azonosításához kötött.
2. Helyesbítéshez való jog
Kérheti, hogy a HVI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse valamely Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát.
3. Törléshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére a HVI indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, a HVI pedig köteles arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már
nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HVI gyűjtötte vagy más módon kezelte, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor; a személyes adatokat jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheti, hogy a HVI indokolatlan késedelem nélkül korlátozza a személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a
személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HVI ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását; a HVI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a HVI jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
VII. Jogorvoslat
A személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban a HVI vezetőjéhez fordulhat. Ha úgy ítéli meg, hogy a HVI a
személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál [Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; telefon: +36/1 391-1400; fax: +36/1 391-1410; +36/30 683-5969; +36/30 549-6838],
továbbá adatainak védelme érdekében jogosult a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szt. István út 6.) fordulni.

