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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a szavazz.egysegbenmagyarorszagert.hu által végzett adatkezeléshez 

 
Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolattartáshoz a hozzájárulását azzal adja meg, hogy kitölti a 
telefonszám és/vagy az e-mail adatsort. 
 
Ha ezen adatait nem adja meg a nyilatkozat kitöltés során, úgy nyilatkozatát az 
adatkezelők 2022. július 31. napját követően megsemmisítik. 
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelők a 
https://szavazz.egysegbenmagyarorszagert.hu/ oldalon elérhető honlapon keresztül és más 
módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a 
legszélesebb körben tájékoztassák az érintetteket. 
 

1. A közös adatkezelők megnevezése és elérhetőségei 
 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.)  
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.);  
LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 
36. fsz. 5.) 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.) 
MOMENTUM MOZGALOM (székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.) 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.), 
 
Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:  
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 1066 Budapest, Teréz körút 46., Telefon: + 36 -21-300-1000, 
e-mail cím: adat@dkp.hu 
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 1034 Budapest, Bécsi út 120., Telefon: 
+36202970863, e-mail cím: adatvedelem@jobbik.hu,  
LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5., 
Telefon: +36-70-224-4178, e-mail cím: adatvedelem@lehetmas.hu   
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Telefon: +36 1 222 6797, 
e-mail cím: adatvedelem@mszp.hu 
MOMENTUM MOZGALOM: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., Telefon: +36 (1) 391-
1400, e-mail cím: adatvedelem@momentum.hu 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: PÁRBESZÉD: 1015 Budapest, Batthyány utca 
62., cím: DPO@parbeszed.hu  

 
2. Az adatkezelés jogalapja 

  
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra 
vonatkozik, amelyeket a https://szavazz.egysegbenmagyarorszagert.hu/ internetes oldal 
Önnel kapcsolatban kezel. 
 
A https://szavazz.egysegbenmagyarorszagert.hu/ weboldalunkon a szimpatizánsaink közé 
történő csatlakozás során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett 
önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást kifejezett formában, elektronikus úton, más 
nyilatkozatoktól elkülönült nyilatkozatban kérjük. 
 
A hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható az 
adatvedelem@kormanyvaltas22.hu e-mail címre küldött levelében. Az érintettnek az általa 
megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás 
visszavonását követően az érintett adatait haladéktalanul töröljük. 
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Az adatkezelés jogalapja: 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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, a továbbiakban: GDPR)  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info tv.). 

 
A közös adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozó vesz részt:  
- Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland): a kapcsolatos 
dokumentumok Google Drive-on történő tárolására  
- Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; www.actionnetwork.org; 
GDPR info: https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-
and-GDPR-CCPA-Compliance; Privacy and Records Management Policy: 
https://actionnetwork.org/privacy; DPO: dataprotection@actionnetwork.org és 
support@actionnetwork.org) 
- Hetzner Cloud Service (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, 
Germany. https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/) 
- Cloud Functions for Firebase, the Firebase Realtime Database, the Cloud Storage for 
Firebase (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)  
- StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065 Contact 
person’s name, position and contact details: legal@talend.com; Privacy Policy: 
https://www.talend.com/privacy-shield-privacy-statement/) 
- Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Privacy Policy: 
https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-
agreement-and-standard-contractual-clauses) 
- A szavazatszámlálónak jelentkezők esetében a közös adatkezelők adatfeldolgozójaként a 
Tiszta Választásokért Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Baross utca 36. 3/5.) jár el. 

 
3. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége 

  
Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások 
rendelkezéseire figyelemmel a Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal 
módosítsa, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő 
közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul 
meg. 

4. Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok köre 
 

4.1. Az adatkezelés célja 
 
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelők a regisztrált szimpatizánsaikkal kapcsolatot 
tarthassanak, a részükre tájékoztatást küldjenek a parlamenti választás napját érintő 
mozgósítással kapcsolatban, mert a linkelt weboldal segít megtervezni a szavazás napját, a 
részvétel helyét és idejét a választópolgár számára az általa önkéntesen megadott adatok 
alapján. 
 
4.2. Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott 
hozzájárulás visszavonásáig tart, de legkésőbb a 2022. július 31. napjáig. 
 
  

http://www.actionnetwork.org/
https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-and-GDPR-CCPA-Compliance
https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-and-GDPR-CCPA-Compliance
https://actionnetwork.org/privacy
mailto:support@actionnetwork.org
https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/
https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses
https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses


6/3 
 

4.3. A kezelt adatok köre 
 
Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév(ek). 
 
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím és/vagy telefonszám és/vagy lakcím és/vagy levelezési 
cím, a regisztrált szimpatizánsok által önként, külön beleegyezést igénylően kinyilvánított 
vélemények, preferenciák. 
 

5. Az adatok védelme, cookie (süti), Facebook képpont tájékoztató 
 

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel 
védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
A weboldal működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik: 

• Szükségszerű cookie-k – az alapműködést szolgálják; 
• Funkcionális cookie-k – a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják. 

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online 
szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra 
alkalmas információt nem tárolnak. 
 
Az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a 
weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A 
cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával 
járulhat hozzá. Amennyiben mégsem szeretnél fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), 
akkor módod van a böngésződet úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító 
jel elhelyezését (bővebb információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices). 
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap 
bizonyos funkciói (pl. webáruház funkciói, bejelentkezés) működésképtelenné válhatnak. 
 
A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a 
Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák 
használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a 
felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg. 
A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását 
külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/). 
 

6. Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatok 
  
A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása szükséges. 
 
Az Adatkezelők - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesznek, 
hogy ilyen esetekben ellenőrizzék, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog 
gyakorlója adták meg, illetve engedélyezték. 
 
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 
szükséges. 
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7. Az érintettet megillető jogok 
 
Az Adatkezelők biztosítják az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok 
gyakorlása során együttműködve az érintettekkel: 
 
7.1. A tájékoztatáshoz való jog 
 
Az Adatkezelők információt nyújtanak az érintett részére az adatkezelés körülményeiről, 
vagyis többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és 
meddig kezeli, valamint, hogy érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik 
meg, illetve, ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségének, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez 
fordulhat. 
 
7.2. A hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.  
 
Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. 
 
7.3. A visszavonás joga 
 
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelők adatkezelése az érintett 
hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
7.4. A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
7.5. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 
 
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó 
személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által 
meghatározott esetekben van lehetőség. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 
1.    az adatkezelés célja megszűnt; 
2.    az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
3.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
4.    az adatkezelés jogellenes; 
5.    a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
6.    az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor. 
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7.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az Adatkezelők az érintett kérésére korlátozzák az adatkezelést, ha 
1.    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 
2.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 
3.    Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
4.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az 
érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
Ebben az esetben az Adatkezelők csak tárolják az adatokat. 
 
7.7. A helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés-korlátozásáról tájékoztatott címzettek 
személyére vonatkozó tájékoztatáshoz való jog 
 
Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az 
Adatkezelők tájékoztatják e címzettekről. 
7.8. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők 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 az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés 
automatizált módon működik. 
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha 
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 
 
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. 
 
7.9. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. 
Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az 
Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 
7.10. Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
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Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben: 
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Az Adatkezelők kötelesek biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelők 
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást 
nyújtson be. 
 

8. Jogorvoslat 
 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők a személyes adatainak kezelése során 
megsértették a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 
 

• panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; 
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu/), vagy 
 

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelők székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso  oldalon. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 
bírósághoz fordulna, keresse meg bármelyik Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét és/vagy 
írjon az adatvedelem@kormanyvaltas22.hu e-mail címre. 
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