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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
- a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiválasztásával kapcsolatos eljáráshoz – 

 
 
I. Az adatkezelő megnevezése:  Makói Helyi Választási Iroda  

képviseli: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző 
székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.  

 
II. Adatvédelmi tisztviselő:   Pappné Dr Buza Katalin Nóra 
     6720 Szeged, Vörösmarty u 7. 
     drbuzakatalin@gmail.com 
 
III. Vonatkozó jogszabályok:  

 az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) 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 
(általános adatvédelmi rendelet), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény  

 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
 
IV. A kezelt személy adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 

A kezelt személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az érintettek (jelentkezők)  
neve, anyja neve, születési 
helye és ideje, lakóhelye, 

adóazonosító száma 

A Szavazatszámláló 
Bizottsági tag kiválasztása 
Annak ellenőrzése, hogy 
nem áll fenn kizáró ok a 
jelentkező személyével 
szemben a választási 

eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 18. § (1) 

(2) bekezdés 
A szavazatszámláló 

bizottsági tagot megillető 
díjazás kifizetése 

Az Európai Parlament és a 
Tanács 2016/679 Rendelete 

(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 
e) pont (az adatkezelés 

közérdekű, vagy az 
adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása során végzett 

feladat ellátásához szükséges 
(az adatszolgáltatás 

kötelező, ennek hiányában 
nem lehet a választópolgár a 
szavazatszámláló bizottság 

tagja) 
Az érintettek (jelentkezők) 
telefonszáma, email címe 

Kapcsolattartás 
megkönnyítése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pont (az érintett 

hozzájárulása) 
 
V. Az adatkezelés időtartama 
A Hivatal a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig, 
valamint az adófizetésre vonatkozó jogi kötelezettségekre vonatkozó hatályos 
jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg. 
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VI. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
 Hozzáféréshez való jog 
 Helyesbítéshez való jog 
 Törléshez való jog 
 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 A hozzájárulás visszavonásához való jog 

 
VII. Adatfeldolgozók, Címzettek: 
Az adatfeldolgozói feladatokat a Makó Város Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi 
tér 22.) valamint a NISZ Zrt. látja el.  
A javadalmazással kapcsolatos adatok az illetékes adóhatóság részére kerülnek továbbításra.   
 
VIII. Jogorvoslat 
Jogellenes adatkezelés esetén: 
a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha 
véleménye szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be. 
(Panasz benyújtásának helye: NAIH, 1363 Budapest, Falk Miksa u 9-11.) 
b) bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat nem a 
Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek. 
(A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet 
megindítani.) 
c) ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni (kártérítéshez való jog). 
d) amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult. 


