JELENTKEZÉSI LAP
A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJA VONATKOZÁSÁBAN
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott
.................................................................................................................... (név)
.................................................................................................................... (személyi azonosító)
..............................................................................................................….. (lakcímkártya szerinti lakóhely)
…………………………………………………………………………….(telefonszám és e-mail cím)
kijelentem, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjává történő megválasztásomnak törvényes akadálya nincs, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 18. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
miatti – alábbi – kizáró ok személyem vonatkozásában
nem áll fenn.
A Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja:
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt,
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott
kivételével.
Kelt: Szeged, 2022. ………………hónap ….napján.
…………………………………………
Nyilatkozattevő aláírása
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Nyilatkozom, hogy a választási bizottság tagjainak választására vonatkozó, jelentkezési lapon található és a
https://www.szegedvaros.hu/adatvédelem/ oldalról letölthető tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul
vettem. Nyilatkozom továbbá, hogy a hatékony ügyintézéshez szükséges személyes adataim kezeléséhez (Születési
hely, idő, Adóazonosító jel; TAJ szám; Munkahelyének megnevezése, címe; Számlavezető pénzintézet neve lakossági
folyószámla száma; Telefonszám; Személyi azonosító; E-mail cím) a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelően, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályi feltételek szerint hozzájárulok.
Kelt: Szeged, 2022. ……………………………. hónap ……… napján.
…………………………………………
Nyilatkozattevő aláírása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával kapcsolatban
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR)
összhangban az alábbi tájékoztatást adja

1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Levelezési cím: 6745 Szeged, Pf.473
Telefonszám: +36 62 564-364
Honlap: www.szegedvaros.hu

2.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
dr. Zelei Zoltán
székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
e-mail címe: dpo@szeged.hu
telefonszáma: +36 62 564-389

3.

Érintettek kategóriái: Választási Bizottság tagjai, továbbá minden bizottsági feladat elvégzésére jelentkező személy

4.

Kezelt személyes adatok: név, lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím, személyi azonosító, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, számlavezető
pénzintézet neve, lakossági folyószámla száma, telefonszám, e-mail cím

5.

Az adatkezelés célja: a választási eljárás és népszavazás lebonyolítása érdekében a bizottsági tagok azonosítása, bizottsági tagokkal történő megállapodás megkötése,
kapcsolattartás, díjazás kifizetése, közügyektől eltiltottság tényének ellenőrzése

6.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) II. Fejezet, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény.

7.

A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: a választási eljárásban közreműködő választási hatóságok, a nevek tekintetében SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése

8.

Címzettek I. - a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt., jogorvoslat esetén az illetékes bíróság.
(Adott esetben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai továbbításra kerülhetnek egyéb illetékes szerv, hatóság részére.)

9.

Címzettek II. - az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó: Nincs.

10.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, a tag lemondásáig vagy a Ve. 18.§-a
szerinti összeférhetetlenség megállapításáig, ezek alól kivétel az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet sze rint iktatásra kerülő dokumentumok megőrzési ideje (H304)

11.

Adatbiztonság az adatkezelés során: a Hivatal a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja.
A Hivatal az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biz tonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM
rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert működtet.

12.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:








tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Hivataltól tájé koztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkap hassa. A Hivatal a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.
helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.
tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon az
adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí téséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivataltól, hogy személyes adatai nak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató 14. pontja tartalmazza.

1.

Az érintett erre irányuló kérelme esetén a Hivatal köteles - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető
formában, írásban megadni a választ.

2.

Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a
• bírói jogérvényesítés. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

1.

Egyéb tájékoztató elemek:
A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett természetes személy a választási eljárásban bizottsági tagként nem vehet részt.

Jelen adatkezelési tájékoztató közzétételével a korábbi adatkezelési tájékoztató hatályát veszti.
Szeged, 2021. december 16.
Dr. Martonosi Éva
jegyző

