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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
a https://tamogatas.egysegbenmagyarorszagert.hu/fundraising/tamogasd-marki-zay-petert-az-egyseges-ellenzek-

miniszterelnok-jeloltjet  
weboldal által végzett adatkezeléshez 

 
Hatályba lépés napja: 2018. december 21. Legutolsó frissítés: 2021. február 23. 
 
A banki adatainak megadását követően a jelölőnégyzet bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
adományozóként a személyes adatait, elérhetőségeit és a link alatti űrlapon megadott további információkat az 
Adatkezelő az adó- és számviteli jogszabályokkal összhangban, az ott meghatározott határidőig (a naptári év vége utáni 
ötödik év) kezeljék. 
 
A banki adatainak megadását követően, a második jelölőnégyzet bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
az Adatkezelő a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően a megadott elérhetőségeken mikró adománygyűjtés 
ügyében megkereshesse. 
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő a 
https://tamogatas.egysegbenmagyarorszagert.hu/fundraising/tamogasd-marki-zay-petert-az-egyseges-ellenzek-
miniszterelnok-jeloltjet weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető honlapján keresztül és más módon az 
érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az 
érintetteket. 
 

1. A közös adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 
 
MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM  
Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 16. IV. 21. 
email: info@mindenkimagyarorszaga.hu 
 
Az adatvédelmi tisztviselő: dr. Konkoly Dániel 
e-mail: dpo@mindenkimagyarorszaga.hu 
 

2. Az adatkezelés jogalapja 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 
Weboldalon keresztül önkéntesen Ön adott meg Adatkezelőnek. 
 
A Weboldalt üzemeltető Adatkezelő szimpatizánsai és támogatói közé történő csatlakozás során megadott személyes 
adatok kezelésének jogalapja az Ön (mint érintett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást kifejezett formában, 
elektronikus úton, más nyilatkozatoktól elkülönült nyilatkozatban tartjuk nyilván, melyet Ön önkéntesen, jelen 
tájékoztató alapján nyújtott részünkre.  
 
A hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható az adatvedelem@kormanyvaltas22.hu, vagy a 
dpo@mindenkimagyarorszaga.hu e-mail címre küldött levél útján. Az érintettnek az általa megadott személyes adatait 
a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb öt (5) évig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett 
adatait haladéktalanul, de legfeljebb harminc (30) napon belül töröljük. 
 
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) 6. Cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint: Személyes adat akkor kezelhető, ha az a) pontban 
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meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül 
szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, 
 

A személyes adatok kezelésében az alábbi adatfeldolgozók vesznek 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-C CPA-
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/)  

- Segment.io Inc. (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Privacy Policy: 
https://segment.com/legal/privacy/;  https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-
into-the-data-processingagreement-and-standard-contractual-clauses) 

- Stripe Technology Europe Ltd. (25-28 North Wall Quay, Dublin 1 – Dublin, Ireland - Privacy Policy: 
https://stripe.com/en-hu/privacy contact: https://stripe.com/en-hu/privacy-center/legal#contact-us ) 

 
3. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége 

 
Az Adatkezelő fenntartja 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 
 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a szimpatizánsaival (támogatók és feliratkozók - 
érintettek) kapcsolatot tarthasson, a részükre célzott tájékoztatót (hírlevél, hirdetés) küldjön, valamint, hogy 
megfeleljen a hatályos adó- és számviteli jogszabályoknak. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott 
hozzájárulás visszavonásáig tart, de legkésőbb a naptári év vége utáni ötödik évig (legkésőbb: 2026. július 31. napjáig).  
 
A kezelt adatok kategóriái:   

- Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév(ek).  
- Kapcsolattartási adatok: e-mail cím és/vagy telefonszám és/vagy lakcím és/vagy levelezési cím.  
- Pénzügyi adatok: számlázási cím, bankkártya adatok 

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

 
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi 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. 
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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 szeretné fogadni bizonyos típusú cookie- 
kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését 
(bővebb információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k 
(sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói (pl. online fizetés funkciói, bejelentkezés) 
működésképtelenné válhatnak. 
 
A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat (Facebook Pixel) 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 (részletekért kérjük keresse fel: https://developers.facebook.com/docs/meta-
pixel/implementation/gdpr).  
 
A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltató, a 
Google Analytics segíti (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 Adatkezelő - figyelembe 
véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, 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. 
 

7.  Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük 
 
A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa: 

- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon, 
- milyen adatkezelési cél miatt, 
- milyen forrásból, 
- mennyi ideig kezeli,  
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait. 
 
Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött 
elektronikus vagy postai levélben teljesíti. Adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak 
tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. 
 
Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így 
különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését 
szükséges és arányos mértékben megtagadni.  
 
Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet 
példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az 
érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban 
tájékoztatni.   
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A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy 
hiányos. Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül 
pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére 
bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal 
kiegészíti. Adatkezelő az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai 
levélben értesíti. 
 
Adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha 

- a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem 
bocsátja Adatkezelő rendelkezésére, vagy 

- az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg. 
 
A törléshez való jog 
 
Az érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét 
írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.  
 
A törlési kérelmet Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok 
további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, úgy az Adatkezelő az érintett 
kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött 
elektronikus vagy postai levélben értesíti. 
 
A zároláshoz való jog 
 
Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által 
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, 
ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett 
hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát Adatkezelő ne törölje. Ebben az 
esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az 
adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza. A korlátozás időtartama alatt 
a korlátozással érintett személyes adatokkal Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése 
céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet.  
 
Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,  

- ha az érintett vitatja Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, 
helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 
hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára), 

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit 
(a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára), 

- ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások 
során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig). 

 
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Adatkezelő az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.  
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Adatkezelő az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően 
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem 
lehetetlen vagy nem igényel Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja ezen 
címzettekről. 
 
A jogorvoslathoz való jog 
 
Ön jogosult az alábbi lehetőségek szerint jogorvoslattal élni:  

- Adatkezelővel történő vitarendezés: minden tiltakozását, kérelmét előterjesztheti nálunk, szóban vagy 
írásban, személyesen, elektronikus, vagy postai úton a fent meghatározott elérhetőségen.  

- Panasztételhez való jog: ha Adatkezelővel nem sikerül rendeznie a vitás ügyét, vagy úgy ítéli meg, hogy 
jogsérelem következett be (vagy ennek közvetlen veszélye fennáll) az adatait illetően, Ön jogosult a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 

 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 
Telefon: +36(1)3911400 
Telefax: +36(1)3911410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: naih.hu 

 
- A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog): Ön jogosult – a panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz 

fordulni, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait. 
Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt 
indítható per.  

 
8.  Az adatvédelmi tájékoztató módosításai 

 
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az adatvédelmi gyakorlatainkat és jelen irányelvet módosítsuk azért, hogy 
adott esetben a releváns törvényekhez, ill. előírásokhoz tudjuk illeszteni őket, vagy, hogy jobban megfeleljenek az 
Önök igényeinek. Adatvédelmi gyakorlataink lehetséges módosításait itt hozzuk nyilvánosságra.  


