
 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ ÉS 
MEGBÍZÁSÁHOZ, 

A VÁLASZTÁSI IRODA TAGJAINAK MEGBÍZÁSÁHOZ ÉS A NÉPSZAVAZÁSI 
ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

 
 
Jelen Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 
Adatkezelő) által választással, népszavazással és egyéb kezdeményezésekkel összefüggő 
személyes adatkezelésre vonatkozik, az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatkezelési 
Szabályzatának 3. számú mellékletét képezi, és 2022. január 1. napjától hatályos. Jelen 
Tájékoztató hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2021. december 15. napján hatályba 
lépett Adatkezelési Tájékoztató.  
 
Jelen Tájékoztató 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 az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 
(a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 
 
1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
 
Adatkezelő megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Választási 
Iroda 

- Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
- Telefonszáma: +36 82 501 501 
- Weboldal: kph.kaposvar.hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Kocsis Georgina 
- Telefonszáma: 82/501-501, 501-541 
- E-mail címe: torvenyesseg@kaposvar.hu  

 
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

 
Jelen Tájékoztató célja a választási eljárás, illetve népszavazás lebonyolítása. 
 
A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, amelynek elmaradása 
esetén az érintett személy a választási eljárásban bizottsági tagként nem vehet részt, 
népszavazási eljárásban választópolgári kezdeményezés szervezője nem lehet. 
 
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 

• a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi törvény II. fejezet: A Választási 
Bizottságok, 

• a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), 

• Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
 
 



 

 

 
4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE 
 
A választási eljárásban és a népszavazás lebonyolításában résztvevő személyek köre, 
a Választási Bizottság tagjai és a Választási Iroda tagjai. 
 
5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
 
A választási eljárásban kezelt, a választási szervek tagjaira vonatkozó személyes adatok:  

• név, születési név, 
• lakcím, 
• születési hely és idő,  
• személyi azonosító, 
• adóazonosító jel, 
• TAJ szám, 
• az érintett munkahelyének megnevezése, címe, vagy foglalkozásának megnevezése, a 

jogviszony típusa, 
• számlavezető pénzintézet neve, lakossági folyószámla száma, 
• telefonszám, 
• e-mail cím. 

 
A népszavazási eljárásban kezelt, a szervezőre vonatkozó személyes adatok: 

• név, 
• lakcím, 
• személyi azonosító 

 
A népszavazási eljárásban kezelt, az aláírásgyűjtőre vonatkozó személyes adatok: 

• név, 
• személyi azonosító 

 
A népszavazási eljárásban kezelt, a választópolgárra vonatkozó személyes adatok: 

• név, 
• anyja neve, 
• személyi azonosító 

 
 
6. ADATTOVÁBBÍTÁS: 
 
A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés választási eljárásban: jegyző és a választási 
szervek.  
A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés népszavazási eljárásban: választási szervek 
és törvényszék.  
A személyes adatok harmadik személyek részére történő adattovábbítása a választási 
eljárásban: Nemzeti Választási Iroda, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., 
illetékes bíróság jogorvoslat esetén.  
 
 
 
 



 

 

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
A választási eljárásban kezelt személyes adatok tárolásának időtartama a következő általános 
választásra megválasztott Választási Bizottság üléséig, illetve a tag lemondásáig tart. 
 
A népszavazási eljárásban kezelt személyes adatok tárolásának időtartama az aláírásgyűjtő 
íveken szereplő személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó technikai nyilvántartás 
tekintetében az érvényes aláírások megállapításának időpontjától számított harmincadik és 
negyvenötödik nap között időtartam. 
 
A népszavazási eljárásban kezelt személyes adatok tárolásának időtartama a szervező 
személyes adatai tekintetében az Nsztv. 51. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig tart. 
 
7. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK: 
 

8.1. Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog 
 
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken 
keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 
van-e és ha igen, akkor az általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (1) bekezdés szerint 
információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő a személyes adatokat az erre 
irányuló kérésre első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. 

 
8.2. Helyesbítéshez való jog 

 
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken 
keresztül kérje, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, illetve 
hiányos adatainak kiegészítéséről gondoskodjon. 

 
8.3. Törléshez való jog 

 
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken 
keresztül kérje, hogy az Adatkezelő törölje személyes adatait, amennyiben az az 
Adatkezelő választási eljárás lebonyolításával kapcsolatos jogszabályi 
kötelezettségeinek teljesítését nem akadályozza. 

 
8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

 
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken 
keresztül kérje, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelését korlátozza, 
amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 18. cikk (1) bekezdésben foglalt 
valamelyik feltétel fennáll. 
 
Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül közérthető 
formában, írásban megadni a választ. 
 
 
 

 



 

 

8. ADATBIZTONSÁG 
 
Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő 
megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt 
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 
megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a 
hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.) 
 
9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött 
kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül jogérvényesítésre nincsen lehetőség. 
Bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 
(www.naih.hu). Ha az érintett a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, akkor 
polgári pert kezdeményezhet.  
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint- az 
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható 
(a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
www.birosag.hu/torvenyszekek ). 
 


