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KAPOSVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ AJÁNLÓÍVEK ÉS ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍVEK ADATAINAK KEZELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN 

 
 

Jelen Tájékoztató a Kaposvári Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő) által az 
ajánlóívek és aláírásgyűjtő ívek adatainak kezelésére vonatkozik, Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának 5. számú mellékletét 
képezi, és 2022. január 1. napjától hatályos. Jelen Tájékoztató hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 2021. június 1. 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: Kaposvári Helyi Választási Iroda 

- Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
- Telefonszáma: +36 82 501 508 
- E-mail címe: valasztas@kaposvar.hu  
- 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 választás jogszerű lebonyolítása, a választhatóság biztosítása és a 
hozzá kapcsolódó adatok kezelése. 
A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, amelynek elmaradása 
esetén az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor nem szerepelhet ajánlóként, 
aláíróként, ajánlásgyűjtőként a választási eljárásban. 
 
 
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 

• a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi törvény (Ve.), 
• a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény, 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek tv.), 
• az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, 
• Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 
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• 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási 
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 
választási eljárásban használandó nyomtatványokról. 

 
4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE 
 
Az aktív és passzív választójoggal rendelkező természetes személyek.  
 
 
5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
 

1.) ajánlóív iránti igény esetén: 
a. a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, 
b. személyi azonosítója, ennek hiányában személyazonosságot igazoló hatósági 

igazolványának száma, 
c. lakcíme, 
d. nyilatkozat arról, hogy 

i. a jelölést elfogadja, 
ii. nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, 

illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti, 
iii. az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 

átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére 
a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal. 

 
2.) ajánlóív esetén: 

a. választás típusa, 
b. a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, 
c. a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, 
d. választókerület megjelölése. 

 
3.) ajánlást adó választópolgár esetén: 

a. név, 
b. személyi azonosító, 
c. magyarországi lakcím, 
d. aláírás. 

 
4.) ajánlást gyűjtő személy esetén: 

a. név, 
b. személyi azonosító, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány száma, 
c. aláírás 

 
 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS: 
 
A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Választási Iroda tagjai. 
A személyes adatok harmadik személyek részére történő adattovábbítása: választási 
bizottságok, Nemzeti Választási Iroda, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., 
illetékes bíróság jogorvoslat esetén.  
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Bizonyos esetben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai továbbításra 
kerülhetnek más illetékes szerv, illetve hatóság részére. 
 
7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 
szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7.§ j) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a szavazást 
követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket, a szavazóköri 
névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatott példányát, a 
nemzetiségi megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az ajánlóíveket, a visszautasítottak 
jegyzékét és az ellenőrző lapokat, valamint - a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezése, illetve az 
ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatala után - a szavazólapokat. 
 
8. 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 díjmentesen biztosítja az érintett részére. 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2.§ (4) bekezdése alapján a választási 
iroda az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett kérelmére csak azokról 
köteles tájékoztatást adni, amelyek ellenőrzését a 125. § (3) bekezdése alapján elvégezte. 
 
Az érintett a kérelmet a megfelelő választási irodához elektronikus levélben, postai úton vagy 
személyesen tudja benyújtani. 
 
A kérelemhez a következő adatok megadása szükséges: 

a) név, 
b) személyi azonosító (a lakcímkártyán található 11 jegyű szám) 

 
A jelöltre, jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai véleményt tükröz, emiatt az általános 
adatvédelmi rendelet 9. cikke szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, 
ezért a választási iroda a személyes adatokkal való visszaélés elkerülése érdekében kizárólag a 
választópolgár névjegyzékben szereplő lakcímére vagy bejegyzett tartózkodási helyére 
címezve, postai úton ad tájékoztatást az ajánlásról. 
 
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. 
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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 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. 
 
9. 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.) 
 
 
10. 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 ). 
 

 

 

 


