
Melléklet a választási bizottsági tagok adatainak kezeléséhez készített Adatkezelési tájékoztatóhoz 

 

Érintett A kezelt személyes adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Szavazatszámláló 
Bizottság (a 

továbbiakban: SZSZB) 
VÁLASZTOTT tagja 

 
továbbá 

 
az országgyűlési 

egyéni választókerületi 
választási bizottság (a 
továbbiakban: OEVB) 

VÁLASZTOTT 
tagja 

- neve, 
- születési neve 

- anyja neve 
- állampolgársága, 
- születési helye, 
- születési ideje, 

- aláírása 

Az érintett felkérése választási bizottsági 
tagi feladatok ellátására 

 
Azonosítás 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:  

GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja  
(az adatkezelés közérdekű vagy a HVI-re ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) 

- állandó lakcíme, 
- heti munkaideje 

- saját jogú nyugdíjas-e 
- adóazonosító jele, 

- TAJ száma 

Tiszteletdíj kifizetése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja  
(az adatkezelés a HVI-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges), tekintettel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

62/B. § (1) bekezdésére 

- bankszámlaszáma (amennyiben 
a tiszteletdíj kifizetését 

bankszámlára kéri) 
Tiszteletdíj kifizetése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja  
(az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően 

az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) 

SZSZB 
VÁLASZTOTT tagja 

- munkahely neve 

- igazolás kiállítása az SZSZB tagot 
megillető, munkavégzési kötelezettség 

alóli mentesülésről 
- az SZSZB tagot megillető bér és 
járulékai megtérítése a munkáltató 

számára 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  
(a továbbiakban: Ve.)  

15. §-a 

az SZSZB 
DELEGÁLT tagja 

 
és 
 

az OEVB DELEGÁLT 
tagja 

- Megbízó (jelölő szervezet / 
független jelölt) neve 

 
A megbízott tag (delegált): 

- neve  
- személyi azonosítója 

- magyarországi lakcíme 
- telefonszáma 
- e-mail címe 

 
-  jelölő szervezet / független jelölt 

aláírása 
- megbízott tag aláírása 

A delegált tag azonosítása 
 

Kapcsolattartás a delegált taggal 

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

a Ve. 30.§ (3) bekezdése 

SZSZB  
DELEGÁLT tagja 

- munkahely neve 

- igazolás kiállítása az SZSZB tagot 
megillető, munkavégzési kötelezettség 

alóli mentesülésről 
- az SZSZB tagot megillető bér és 
járulékai megtérítése a munkáltató 

számára 

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

a Ve. 15. §-a 


