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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Hozzájárulok ahhoz, hogy Gyurcsik Ádám országgyűlési képviselőjelölt (cím:
2651 Rétság, Templom utca 4.) (a továbbiakban: adatkezelő) nevem, lakcímem, email címem, telefonszámom, valamint politikai szimpátiám tényét
mint különleges adatot 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 szóló 2016.
április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb jogszabályok alapján a tájékoztatásra és a velem való véleménycserére irányuló
kapcsolattartás céljából, illetve az adatkezelő 2022-es országgyűlési választásokon való képviselő-jelölti tevékenységéhez és céljaihoz kapcsolódóan, az
ahhoz szükséges mértékben – az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – nyilvántartsa és kezelje. A hozzájárulás visszavonásig érvényes.
Az Infotv. 14-24 §-ai alapján kérelmezhetem az adatkezelő tájékoztatását
személyes adataim kezeléséről, továbbá azok rendelkezésre bocsátását,
helyesbítését, korlátozását, valamint törlését. Ha úgy ítélem meg, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogsérelem ért, az Infotv. 23. §-a
alapján bírósághoz fordulhatok, valamint az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárás kezdeményezésével élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál
(1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A tájékoztató célja: Gyurcsik Ádám országgyűlési képviselőjelölt (cím: 2651
Rétság, Templom utca 4.) (a továbbiakban: adatkezelő) szimpatizánsaként,
illetve tevékenységéhez és céljaihoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatást és
kapcsolattartást igénylő magánszemélyként az Ön személyes adatainak az
adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt
megismerhessen.
Adatok, melyet kezelünk, az adatkezelés célja: Az Ön neve, lakcíme, e-mail
címe, telefonszáma, valamint politikai szimpátiája tényét mint különleges
adatot kezeljük 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 szóló 2016. április 17-i
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb jogszabályok alapján, a tájékoztatásra és az Önnel való véleménycserére irányuló kapcsolattartás céljából, illetve az adatkezelő 2022-es országgyűlési választásokon való
képviselő-jelölti tevékenységéhez és céljaihoz kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben.
Az adatkezelés jogalapja: Ön az adatkezeléshez a fenti célokból hozzájárul,
és az az Önnel való rendszeres kapcsolattartás az adatkezelő politikai célú,
megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont]. A kezelt adatokhoz csak az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező foglalkoztatottjai
férnek hozzá. A kezelt adatokat az adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a fentieken
kívüli személyek számára.
Az adatok kezelésének ideje: Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli.
Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és
kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az adatkezelő ezeket az adatokat – a tiltó lista adatai kivételével – haladéktalanul
törli. Ön adatai törlését – a tiltó lista adataira is kiterjedően – kérheti emellett
akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs
szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha
az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen
célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes
adatokról, amelyeket kezelünk.
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E kéréseit térítésmentesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait –
éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően
tudjuk biztosítani, ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit,
nyilatkozatait, panaszait az info@gyurcsikadam.hu e-mail címen, a nálunk
regisztrált elektronikus címéről küldött e-mailben jelentse be, illetve, ha ez
valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen
jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.
Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs
önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.),
vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be
(a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) fordulhat.
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