
N A G Y R É D E I  H E L Y I  V Á L A S Z T Á S I  I R O D A  

A D A T K E Z E L E S I  T Á J É K O Z T A T Ó  
VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSHOZ 

 

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 (általános 

adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN 

(a továbbiakban: GDPR) meghatározott kötelezettségeket Nagyréde Helyi Választási Iroda (székhely: 

3214 Nagyréde, Fő út 4., a továbbiakban: Iroda) mint Adatkezelő a 2022. évi időközi önkormányzati 

képviselők és polgármester választáson résztvevő személyek által megadott személyes adataival 

kapcsolatos adatkezelését a jelen Tájékoztatóval teljesíti. 

 

 
1. A z  adatkezelő: 
1.1.  
Az adatkezelő megnevezése, címe, elérhetősége: Nagyréde Helyi Választási Iroda 
3214 Nagyréde, Fő út 4.  

1.2.  
Az adatkezelő képviselőjének a neve és elérhetősége: dr. Árvai Gergely HVI vezető 
3214 Nagyréde, Fő út 4.  
Tel.; 06 37 573 000 
e-mail: valasztas@nagyrede.hu 

1.3.  
Az adatvédelmi tisztviselői feladatot ellátó szerv neve és elérhetősége: 
Név: Avtinet Szolgáltató Kft. 
Elérhetőség: 2230 Gyömrő, Tulipán u. 38. 
Tel.:  06 20 359 6885       
e-mail: avtinet@avtinet.hu 

2. Az adatkezelés jogalapja: 
 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítésének szükségessége - a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény és a választás 

lebonyolításával összefüggésben keletkezett feladatok lebonyolítása - érdekében 

 
3.  Az Adatkezelés célja:  

A választási eljárás lebonyolítása. 

4.   A kezelt személyes adatok köre; 
 
Név; születési név; személyi azonosító; születési hely és idő; anyja neve; lakcímkártyán szereplő 
lakóhely, tartózkodási hely; adóazonosító jel; TAJ szám; számlavezető pénzintézet neve, lakossági 
folyószámla száma; telefonszám; e-mail cím; nyugdíjas státuszra vonatkozó adatok, (ellátás kezdete). 

5. Az adatkezelés időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: 
 
A választási iratok megsemmisítéséig vagy a megbízatás megszűnéséig. 



6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: 
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére. 

7. A kezelt személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: 
Helyi Választási Iroda tagjai 

8. A kezelt személyes adatok továbbítása, tervezett továbbítás esetén az adattovábbítás 
címzettjeinek köre: 
Jogorvoslat esetén az illetékes bíróság és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján egyéb illetékes 
szerv, hatóság. 

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 
A személyes adatok tárolása jelszóval védett számítógépen történik és a személyes adatokat 
tartalmazó ügyiratok zárható helyen kerülnek elhelyezésre. 

10. Az érintettek jogai: 
 
10.1.) Az érintett hozzáférési joga 
 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 
a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon; 
a) az adatkezelés céljai, 
b) a kezelt személyes adatok kategóriái, 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai. 
Kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
Megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 
 
10.2.) A helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - 
kiegészítését. 
 
10.3.) A törléshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték, 
b) Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (A visszavonáshoz való 
jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.); 
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 
J) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 



 
10.4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását, 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy 
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos 
indokaival szemben. 
 
10.5.) Az adathordozhatósághoz való jog  
 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
10.6.) A tiltakozáshoz való jog 

Ez a jog nem gyakorolható, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványai 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  

web oldala: https://www.naih.hu 

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak. 

 

Jelen Tájékoztató a www.nagyrede.hu elektronikus elérhetőségen érhető el. 

 
A választási eljárás adatkezelésével kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi elérhetőségen 
ismerhető meg: 
Adatkezelési tájékoztató - Nemzeti Választási Iroda (valasztas.hu) 
 
 
 
 

Nagyréde HVI 
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