JELENTKEZÉSI LAP
választott szavazatszámláló bizottsági tagnak
NÉV:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhely:

8420 Zirc,

Személyi azonosító jel*:
E-mail cím:
Foglalkozása:
Munkahelye:
Telefonszám:
Az adatokat a személyazonosító igazolványban és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban foglaltakkal azonos
módon kell kitölteni!

Alulírott ezen jelentkezés aláírásával jelentkezem szavazatszámláló bizottság tagjának.

Összeférhetetlenségi Nyilatkozat
Alulírott felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy magyar állampolgár vagyok,
választójoggal rendelkezem, továbbá kijelentem, hogy a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 18. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok velem
szemben nem állnak fenn:
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
valamint jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja,
a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, 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.
Zirc, 2022. …………………………….
………………………………………
nyilatkozattevő aláírása

*

11 jegyű azonosító szám, mely a lakcímet igazoló hatósági igazolvány – személyi azonosítót igazoló hatósági bizonyítvány
oldalán található. A személyi azonosító jel (személyi szám) a választójog ellenőrzéséhez szükséges .

NYILATKOZAT
Kijelentem továbbá,
a) hogy amennyiben bármely összeférhetetlenségi ok a jövőben felmerül, úgy ennek tényét
haladéktalanul bejelentem a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
b) szavazatszámláló bizottságban közreműködést vállalok.
c) kijelentem, hogy a felhívásban meghatározott feltételeket megismertem, tudomásul vettem és
szavazatszámláló bizottságban való közreműködésemet – jogszabályban meghatározottak szerint - a
Helyi Választási Iroda Vezetője által meghatározottak szerint vállalom.
Zirc, 2022. …………………………………………..
…………………………………….
nyilatkozattevő aláírása

Kijelentem, hogy a választási eljárásban résztvevő szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésével
kapcsolatos adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót megismertem.
………………………………………………. nyilatkozom, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásához szükséges –
adatlapon található - személyes adataim kezeléséhez a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelően, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályi feltételek szerint hozzájárulok.
Zirc, 2022. …………………………………………..
…………………………………….
nyilatkozattevő aláírása

Tájékoztatás
A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg a részvételét
a szavazatszámláló bizottság munkájában. Amennyiben beosztására sor kerül, az Ön által megadott
elérhetőségek valamelyikén értesíti a Helyi Választási Iroda.
A Jelentkezési lapot levélben: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 8420 Zirc, Március 15. tér 1.,
személyesen: munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz.
Ügyfélszolgálati helyisége előtt elhelyezett gyűjtőládába belehelyezve lehet eljuttatni legkésőbb 2022.
február 14. (hétfő)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Szavazatszámláló Bizottság tagok jelentkezésével kapcsolatosan
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban:GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az adatkezeléssel kapcsolatosan.

1. Az adatkezelők megnevezése:
Adatkezelő

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal –
Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban: Hivatal)

Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Önkormányzat)

Postai cím

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Telefonszám

06-88/593-702
jegyzo@zirc.hu, pmh@zirc.hu,
bereczkine.krisztina@zirc.hu

06-88/593-702

e-mail

honlap
(a továbbiakban együtt: Adatkezelők)

jegyzo@zirc.hu, pmh@zirc.hu,
bereczkine.krisztina@zirc.hu

www.zirc.hu

www.zirc.hu

2. A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:
Vojcskó János Attila - adatvedelem@zirc.hu

3. Az érintettek kategóriái: Szavazatszámláló Bizottságok tagjajnak jelentkező személyek.
4. Az adatkezelés célja
A választási eljárás és népszavazás lebonyolítása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározottak szerint: választójogosultság való
megfelelés ellenőrzése és kapcsolattartás. Megválasztást követően az érintettek – a jogszabályban
meghatározott nyilvántartásokban történő – rögzítése. Az Adatkezelők eltérő célra a személyes adatokat nem
használják.

5. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta rendelkezésre:
Az Adatkezelők, hatáskörében eljáró ügyintéző a választási jogosultságot és a lakóhely adatokat a Nemzeti
Választási Rendszerben ellenőrzi, egyebekben az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem
az érintetettől gyűjt.

6. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A kötelező
adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjára
figyelemmel (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) a GDPR., az Infotv., a Ve., a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény, a mindenkor hatályos egyéb törvények (pl. Számviteli törvény), és a mindenkor hatályos
végrehajtási rendeleteken alapul.

7. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelők a személyes adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet és az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012. (XII.28.) valamint alapján kiadott iratkezelési szabályzatban és irattári tervben foglaltaknak
megfelelően irattárában papír alapon és/vagy elektronikus adathordozón, az ASP Iratkezelési informatikai
szakrendszerében (ASP IRAT) megőrzik. Amennyiben Önt Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztják,
a következő országgyűlési választás végéig, amennyiben Önt nem választják meg Szavazatszámláló Bizottsági
tagnak, a meg nem választásról szóló közgyűlési döntés utáni 1 hétig kezeli, majd megsemmisíti

8. A kezelt adatok köre
A Szavazatszámláló Bizottság tagra vonatkozó jelentkezéskor: Név, születési név, születési hely, születési idő,
személyi azonosító jel, lakcím, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás, munkahely.

9. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
10.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A nyilvántartásba rögzített – az érintett által megadott – személyes és egyéb adatokhoz a Hivatal eljárási
folyamatban érintett Helyi Választási Iroda tagjai, a Hivatal ügykezelői, Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestület tagjai, valamint az Adatfeldolgozóként az ASP működtetésével kapcsolatban foglalkoztatott alkalmazottak
férnek hozzá.
Az adattovábbítás a Nemzeti Választási Iroda, a Területi Választási Iroda, a NISZ Zrt., Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint jogorvoslat esetén az illetékes bíróság részére - az általuk törvény alapján kezelhető adatok
tekintetében az eseti megkeresésük vagy adatkérésük alapján, törvényben meghatározott feladataik ellátása
céljából - történhet. A HVI az Ön személyes adatait a NISZ Zrt. által működtetett Választási Kommunikációs és
Információs Rendszerben (VÁKIR) is rögzíti. Közzétételre kerül a Ve-ben meghatározottak szerint a
választópolgárok részére az érintett neve, továbbá a képviselő-testület zárt ülésen hozott – szavazatszámláló
bizottság tagjainak - megválasztásáról szóló döntése nyilvános, melyben neve és címe kerül rögzítésre.

10.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelők a megadott személyes és egyéb adatokat elektronikusan az eljárás folyamatához szükséges
mértékben az VÁKIR rendszerben ASP IRATKEZELŐ szakrendszerében is tárolja, melynek mentését a
Kormányzati Adatközpont végzi. Az adatok védelméről a Magyar Államkincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt.
gondoskodik.
A papír alapú adatlapok, nyilatkozatok az eljárás lefolytatását követően a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal irattárába kerül. Az Adatkezelők megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a
személyes adatokat védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen.

11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
11. 1. A tájékoztatás kéréshez való jog
A kérelmező, illetve az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőktől, hogy az milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen
forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelők a
tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, a kérelmező, illetve az érintett által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesítik.

11.2. A helyesbítéshez való jog
A kérelmező, illetve az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az
Adatkezelők módosítsák valamely megadott személyes adatot (pl. telefonos elérhetőségét). Az Adatkezelők a
helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 25 napon belül, a kérelmező, illetve az érintett által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesítik vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben adnak tájékoztatást.

11.3. A tiltakozáshoz való jog
A kérelmező, illetve az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Adatkezelők személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználnák.

11.4. A törléshez, zároláshoz való jog
A szociális és gyermekvédelmi ellátások (támogatások) iránti kérelem benyújtása önkéntes, azonban amennyiben
benyújtásra kerül, úgy a kérelem szerinti adatok megadása kötelező. A kérelmen megadott személyes adatok
kezelése a jogszabályon alapul, továbbá a kérelmet és ahhoz kapcsolódó ügyiratot a jogszabályban
meghatározottak szerint meg kell őrizni (iratkezelés). Ezekre tekintettel, amennyiben a kérelmező úgy döntött,
hogy a kérelmet benyújtotta az Adatkezelőkhöz, úgy a megadott adatok nem törölhető, zárolhatók.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
12.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím:
1530 Budapest, Pf. 5, tel.: +36-1/391-1400, fax: +36-1/391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu.

12.2. Bírósági eljárás kezdeményezése
A kérelmező, illetve az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A pert választása szerint az kérelmező, illetve az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

13. Egyéb tájékoztató:
A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, amelyek elmaradása esetén az érintett
természetes személy a választási eljárásban bizottsági tagként nem vehet részt.

