
Adatkezelési tájékoztató – Európai Parlamenti választáshoz –  

melléklet 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a címzettek köre 

 

  A kezelt személyes adatok köre 
Az adatkezelés 

célja 
Az adatkezelés 

jogalapja 
Az adatkezelés 

időtartama 
A kezelt személyes 
adatok címzettjei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Központi 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) A nemzetiségi 
választópolgárként 

történő nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nemzetiség megjelölése 

- nyilatkozat a megjelölt nemzetiséghez tartozásról 
- annak megjelölése, hogy a nemzetiségi állampolgárként történő 

névjegyzékbe vételt az országgyűlési képviselők választására kiterjedő 
hatállyal kéri-e 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 86. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

2) A fogyatékossággal élő 
választópolgár segítése 

iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a választópolgár  

a) Braille-írással készült értesítő megküldését,  
b) Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását,  
c) könnyen érthető tájékoztató anyag megküldését, vagy 
d) akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását 

 kéri-e 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 88. §-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

3) Adatkiadás megtiltása 
iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arról, hogy a választópolgár megtiltja a központi névjegyzékben 

nyilvántartott adatainak kampánycélú vagy bármely célú kiadását 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 89.§-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

4) Az Európai Unió más 
tagállama 

állampolgárának 
névjegyzékbe vétele iránti 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a választópolgár nyilatkozata arról, hogy szavazati jogát csak 

Magyarországon gyakorolja 
- annak a településnek vagy választókerületnek megjelölése, amelynek 

névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 334. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti azokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 



 
 
 

Szavazóköri 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) Mozgóurna iránti 
kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a szavazókör területén lévő cím, ahova a mozgóurnát kéri a választópolgár 

- a mozgóurna igénylés indoka 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 
f) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése, 

 
Ve. 103.§ (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

2) Kérelem 
átjelentkezéssel történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon település, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése,  

 
Ve. 331. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó 
250. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

3) Kérelem 
külképviseleten történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon külképviselet megjelölése, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám) 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 110. §-a alapján 

alkalmazandó  
92.§ (1) bekezdése,  

 
Ve. 331. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó 
259. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A Választási 
Bizottság 
tagjainak 

adatai 

A bizottság választott 
tagjainak adatai 

 
-a megválasztott tag neve, születési neve 

- születési helye, ideje,  
- anyja neve 

- személyi azonosító száma 
- foglalkozása 
- adószáma,  
- TAJ száma 

 

A választott tag 
azonosítása, 

tiszteletdíj fizetése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
A választott tagok 
megbízatása a Ve. 
24. § (1) bekezdése 

és 33. § (3) bekezdés 
a) pontja alapján az 

országgyűlési 
képviselők következő 
általános választására 

megválasztott 
választási bizottság 
alakuló üléséig tart.  

 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A bizottság delegált 
tagjainak adatai 

- megbízó neve 
- a megbízott tag (delegált) neve 

- a delegált tag magyarországi lakcíme 
- a delegált tag személyi azonosítója 

- a választási bizottság megjelölése (ahová a delegálás történt) 

A delegált tag 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja 

 
Ve. 30.§ (3) bek. 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

 


