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ÁCS Város 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
- Európai Parlamenti választáshoz – 

 
I. Adatkezelő megnevezése: 

 
Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) 

Képviselő: Dr. Fülesné Balogh Anita, a HVI vezetője 

        Soós Piroska, HVI vezető helyettes 

(2941 Ács, Gyár u. 23.; +36 (34) 385-121; jegyzo@acsvaros.hu) 
 
 

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
 

2941 Ács, Gyár u. 23., dpo@reeconsulting.eu 
 

III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a címzettek köre: 

 
Jelen pontban szabályozott kérdésekről az Adatkezelési tájékoztató mellékletében szereplő táblázat rendelkezik. 

 
IV. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 
Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik: 

 
1. Hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy a HVI-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. 
Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon: 

- az adatkezelés céljáról, 
- az érintett személyes adatok kategóriáiról, 
- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint 
- a személyes adatok gyűjtésének módjáról. 

A hozzáféréshez való jog keretén belül a HVI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 
másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolásért a HVI az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 
2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a HVI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

 
3. A törléshez való jog 

Az Ön kérésére a HVI köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha 
- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték, vagy 
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

vagy 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 

 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a HVI korlátozza az adatkezelést, ha 
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- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a HVI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát) 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenző az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, vagy 

- a HVI-nek már nincsen 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). 

 
5. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes 
adatainak a kezelése ellen. 

 

 
V. Egyéb rendelkezések: 

 
A személyes adatok kezeléséről a HVI adatkezelési nyilvántartást vezet. 

 

 
VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 

 
Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban 
a HVI-hez, illetve a Tatabányai Törvényszékhez fordulhat. 

 
Ön a HVI-vel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóságnál 
panasszal élhet. 

 
A Hatóság elérhetősége: 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 
Budapest, Pf 5., 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Adatkezelési tájékoztató – Európai Parlamenti választáshoz –  

melléklet 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a címzettek köre 

 

  A kezelt személyes adatok köre 
Az adatkezelés 

célja 
Az adatkezelés 

jogalapja 
Az adatkezelés 

időtartama 
A kezelt személyes 
adatok címzettjei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Központi 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) A nemzetiségi 
választópolgárként 

történő nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nemzetiség megjelölése 

- nyilatkozat a megjelölt nemzetiséghez tartozásról 
- annak megjelölése, hogy a nemzetiségi állampolgárként történő 

névjegyzékbe vételt az országgyűlési képviselők választására kiterjedő 
hatállyal kéri-e 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 86. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

2) A fogyatékossággal élő 
választópolgár segítése 

iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a választópolgár  

a) Braille-írással készült értesítő megküldését,  
b) Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását,  
c) könnyen érthető tájékoztató anyag megküldését, vagy 
d) akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását 

 kéri-e 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 88. §-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

3) Adatkiadás megtiltása 
iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arról, hogy a választópolgár megtiltja a központi névjegyzékben 

nyilvántartott adatainak kampánycélú vagy bármely célú kiadását 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 89.§-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

4) Az Európai Unió más 
tagállama 

állampolgárának 
névjegyzékbe vétele iránti 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a választópolgár nyilatkozata arról, hogy szavazati jogát csak 

Magyarországon gyakorolja 
- annak a településnek vagy választókerületnek megjelölése, amelynek 

névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 334. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 



 
 
 

Szavazóköri 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) Mozgóurna iránti 
kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a szavazókör területén lévő cím, ahova a mozgóurnát kéri a választópolgár 

- a mozgóurna igénylés indoka 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése, 

 
Ve. 103.§ (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

2) Kérelem 
átjelentkezéssel történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon település, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése,  

 
Ve. 331. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó 
250. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

3) Kérelem 
külképviseleten történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon külképviselet megjelölése, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése,  

 
Ve. 331. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó 
259. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A Választási 
Bizottság 
tagjainak 

adatai 

A bizottság választott 
tagjainak adatai 

 
-a megválasztott tag neve, születési neve 

- születési helye, ideje,  
- anyja neve 

- személyi azonosító száma 
- foglalkozása 
- adószáma,  
- TAJ száma 

 

A választott tag 
azonosítása, 

tiszteletdíj fizetése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
A választott tagok 
megbízatása a Ve. 
24. § (1) bekezdése 

és 33. § (3) bekezdés 
a) pontja alapján az 

országgyűlési 
képviselők következő 
általános választására 

megválasztott 
választási bizottság 
alakuló üléséig tart.  

 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A bizottság delegált 
tagjainak adatai 

- megbízó neve 
- a megbízott tag (delegált) neve 

- a delegált tag magyarországi lakcíme 
- a delegált tag személyi azonosítója 

- a választási bizottság megjelölése (ahová a delegálás történt) 

A delegált tag 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 30.§ (3) bek. 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 
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