
TÁJÉKOZTATÓ 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSRŐL

A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal kiemelten fontosnak tartja közalkalmazottjai, munkavállalói, látogatói, ügyfelei, szerződéses
partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez.
Minderre  tekintettel  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  személyes  adatokat  bizalmasan,  célhoz  kötötten,  az  adatvédelmi
előírásoknak és  a  jogszabályoknak – különösen a 2018. május  25.  napjától  az  Európai Parlament  és  a  Tanács a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679
rendeletében  („Általános  Adatvédelmi  Rendelet”  vagy  „GDPR”),  valamint  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.

Az adatkezelés általános célja:  a 2019. évi helyi önkormányzati választások során - a 2013. évi XXXVI. törvény a választási
eljárásról (Ve.), valamint a 20/2019. VII.30) IM rendelet alapján - a választásokkal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása, a
választás lebonyolítása

Adatkezelő: Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.)

Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. kozma.livia@korend.hu)

Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt alkalmazott. 

Adatbiztonság: az  Adatkezelő  fokozottan  ügyel  az  adatbiztonság  megtartására,  ennek  keretében  megtette  a  megfelelő
intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen
megsemmisülés  és  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó  hozzáférhetetlenné  válás  ellen.  Ezzel
kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a lent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér,
köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított
jogaikkal. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében 

- Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást
kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)

- Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő - az érintett jelzésére
– késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16.cikk)

- Törléshez való jog: Az érintett  hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai
törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha: 
o az adatkezelés célja megszűnt, 
o az érintett a hozzájárulását visszavonja
o az adatokat jogellenesen kezelték
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill.

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából

o népegészségügy területét érintő közérdek alapján
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

- Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai
kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát
o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli

- Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt
géppel olvasható formátumban az adatkezelőtől megkapni.
o amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik
o nem  alkalmazható  abban  az  esetben,  ha  az  adatkezelés  közérdekű,  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
o ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy az Infotv 52. § (1) bekezdése
értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat. 
Az Adatkezelő az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat megismerését biztosítja



A kezelt adatok köre: az adatkezelés pontos céljától függően – különösen, de nem kizárólagosan – a következő adatok: 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adattovábbítás Adatkezelés jogalapja Adatkezelés ideje
Központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek 
benyújtása (kiadás 
tiltása, törlés)

Választópolgár neve, születési neve, születési 
helye, személyi azonosítója

helyi választási iroda GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 91. és 92. §

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

magyarországi lakcímmel rendelkező 
állampolgár postacíme, e-mail címe, faxszáma

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett 
hozzájárulása

Segítség fogyatékkal 
élők szavazásához, ill. 
annak törlése

választópolgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, magyarországi lakcíme

helyi választási iroda GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 85.§

Központi névjegyzék választópolgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, lakcíme, anyja neve, születési 
helye és ideje

- GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 91.§

Törlés a központi 
névjegyzékből: 
elhalálozás, ill. 
választójog elvesztése 
esetén

Szavazóköri névjegyék választópolgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, magyarországi lakcíme
a választópolgár nemzetisége (az országgyűlési
képviselők és a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán) (különleges adat),
a választópolgár által a Ve. 88. § szerint 
igényelt szavazási segítség megjelölése 
(különleges adat),
a Ve. 257. § (1b) bekezdésében foglalt esetben 
annak megjelölése, hogy a választópolgár csak 
egyéni választókerületi szavazólapon 
szavazhat

Amennyiben a 
választópolgár nem tiltja, 
úgy a jelölt, ill. a jelölő 
szervezet részére

GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 101.§

a szavazást követő 
kilencvenedik nap 
utáni első munkanap
Jelölt, ill. jelölő 
szervezet részére 
átadott adatokat a 
jelölt, ill. a jelölő 
szervezet legkésőbb a 
szavazás napján 
megsemmisíti

Mozgóurnát igénylő 
választópolgárok 
jegyzéke

választópolgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, magyarországi lakcíme, 
mozgóurna igénylés oka

helyi választási iroda, 
szavazatszámláló 
bizottságok

GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 103.§

a szavazást követő 
kilencvenedik nap 
utáni munkanapig

Átjelentkezés iránti 
kérelem és annak 
visszavonása

választópolgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, magyarországi lakcíme

kérelem szerinti helyi 
választási iroda

GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 250.§

Választójoggal nem 
rendelkező polgárok 
nyilvántartása

polgár neve, születési neve, személyi 
azonosítója, ha azzal rendelkezik, 
magyarországi lakcíme, anyja neve, születési 
helye, születési ideje, aktív ill. passzív 
választójoga hiányának ténye és a Ve. 98.§ (2) 
bekezdése szerint továbbított adatai 
adatforrásának megjelölése (bűnügyi 
személyes és különleges adat)

- GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 98.§

a bejelentéstől 
kezdődően a 
nyilvántartásból törlés 
esetén a törléstől 
számított hat hónap

Ajánlóív igénylése jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
neve, személyi azonosítója vagy 
személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány száma, lakcíme, aláírása

- GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 120.§

a szavazást követő 
kilencvenedik nap 
utáni munkanapon

Ajánlás ajánlást adó neve, személyi azonosítója, 
lakcíme, anyja neve és aláírása

ajánlóívek átadása a helyi 
választási irodának

GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 122.§ és 
125.§

Képviselő nyilvántartása képviselő neve, születés neve, személyi 
azonosítója vagy. személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolvány száma, lakcíme, anyja 
neve, születési helye és ideje

- GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 207.§

a képviselő 
választójogának/megbí
zatásának a 
megszűnéséig

Kifogás benyújtása Kifogás benyújtójának a neve, lakcíme vagy 
értesítési címe, személyi azonosítója, ill. 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár személyi azonosító hiányában 
személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványának típusa, száma

Helyi választási bizottság, 
ill. jogosult bíróság felé

Döntés esetén a határozat 
továbbítása annak, akire a 
határozat jogot vagy 
kötelezettséget keletkeztet 
vagy származtat

GDPR 6. cikk (1) e) pontja 
közérdekű, ill. közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges
2013. évi XXXVI. tv. 212.§

5 év, ill. a hozzájárulás
alapján megadott 
adatok tekintetében 5 
évig vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

Kifogás benyújtójának telefaxszáma, e-mail 
címe, kézbesítési megbízott neve, 
telefaxszáma, e-mail címe

GDPR 6. cikk (1) a) pontja az 
érintett hozzájárulása




