Közmédia Választási Iroda
Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató
az MTVA és a DMSZ közös adatkezelése keretében megvalósuló adatkezelésekről
A tájékoztató célja
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DMSZ) mint
közszolgálati médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban:
MTVA) mint a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatását ellátó szervezet, felismerve a közszolgálati
médiaszolgáltatás kiemelt szerepét és ezáltal felelősségét a szavazópolgárok gyors, hiteles, tárgyilagos és
pártatlan tájékoztatásában, a 2022. év tavaszán esedékes országgyűlési képviselők általános választásának,
valamint a nyolcadik országos népszavazás napján, az azt megelőző kampányidőszakban, illetve ezekre való
felkészülés során a közszolgálati médiarendszer által elvégzendő feladatok ellátására létrehozták a Közmédia
Választási Irodát (a továbbiakban: Választási Iroda).
Tekintettel arra, hogy Választási Iroda a DMSZ és az MTVA által létrehozott, önálló jogi személyiséggel, illetve
háttérszervezettel nem rendelkező ideiglenes testület, így a Választási Iroda az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti adatkezelői
minőséggel nem rendelkezik, a Választási Iroda tevékenysége során történő adatkezelést DMSZ és MTVA
közösen végzik mint közös adatkezelők.
A DMSZ és az MTVA mint közös adatkezelők a személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót
teszik közzé.

A közös adatkezelők személye, az adatkezelés helye
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47.
adószám: 10324224-4-41
képviseletében: Dobos Menyhért vezérigazgató
(a továbbiakban: DMSZ)
és
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
adószám: 18091715444
képviseletében: Papp Dániel vezérigazgató
(a továbbiakban: „MTVA”)
Felek az önálló adatkezelésükre tekintettel alkalmazott adatvédelmi tisztviselőjüket a közös adatkezelésük
jogszerűségének előmozdítása érdekében is alkalmazzák, feltéve, hogy ezt a fél és az adatvédelmi tisztviselő
közötti jogviszony engedi.
Felek adatvédelmi tisztviselője:
DMSZ: név: Farkas Fruzsina levelezési cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47; e-mail cím:
adatvedelem@dunamsz.hu
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MTVA: név: Pető Gábor levelezési cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; e-mail cím:
adatvedelem@mtva.hu
A Választási Irodán keresztül az adatvédelmi tisztviselők bármelyikéhez fordulhat, amennyiben adatkezeléssel
összefüggő kérdése, észrevétele van.
A személyes adatok kezelői a Választási Iroda illetékes tagjai. Az adatkezelés helye ezen tagok feladatellátáshoz
kapcsolódóan rendszeresen használt hely.
Adatkezelés az érintett által tett sajtó-helyreigazítási kérelem, panasz, kifogás, más jogorvoslatra
irányuló megkeresés, valamint észrevétel esetén
adatkezelés célja: sajtó-helyreigazítási kérelem, panasz, kifogás, más jogorvoslatra irányuló megkeresés,
valamint észrevétel kivizsgálása.
kezelt adatok köre: eseti jelleggel az érintett neve, címe, egyéb általa megadott személyes adatai.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.
adattárolás határideje: az érintett által előterjesztett sajtó-helyreigazítási kérelem, panasz, kifogás, más
jogorvoslatra irányuló megkeresés, valamint észrevétel elintézését, megválaszolását követően az ehhez
szükséges személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog- vagy
igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
eljárása, ebben az esetben ezen eljárások jogerős lezárultáig megőrzésre kerülnek az érintett személyes adatai.
adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Választási Iroda elektronikusan tárolja.
adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Választási Iroda fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt
képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.
Adatkezelés a Választási Iroda tagjai, mint természetesen személyek esetén
adatkezelés célja: a Választási Iroda tagjai, mint természetes személyek tagságának létesítse, fenntartása és
megszüntetése.
kezelt adatok köre: a tag neve, munkaköre, beosztása, elektronikus levelezési címe.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése.
adattárolás határideje: a tagsági viszony megszűnését követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési
határidő), kivéve, ha a jogszabályok – különös figyelemmel a számviteli jogszabályokban foglalt megőrzési
kötelezettségre – ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő az érintett adat vonatkozásában.
adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Választási Iroda elektronikusan és papíron tárolja.
adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Választási Iroda fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt
képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.
Adatkezelés a Választási Iroda munkáját segítő természetes személyekkel megkötött szerződések esetén
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adatkezelés célja: a Választási Iroda a munkáját segítő természetes személyek esetén a Választási Iroda kezeli
a Választási Iroda és az érintett közötti szerződés megkötéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez szükséges
személyes adatait, valamint a kapcsolattartási adatait.
kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító
jele, bankszámlaszáma, telefonszáma, elektronikus levelezési címe.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése.
adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő),
kivéve, ha a jogszabályok – különös figyelemmel a számviteli jogszabályokban foglalt megőrzési
kötelezettségre – ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő az érintett adat vonatkozásában.
adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Választási Iroda elektronikusan és papíron tárolja.
adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Választási Iroda fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt
képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.
Adatkezelés az érintett által nyilvánosságra hozott, politikai nézetére vonatkozó adatok kapcsán
adatkezelés célja: sajtó-helyreigazítási kérelem, panasz, kifogás, más jogorvoslatra irányuló megkeresés,
valamint észrevétel kivizsgálása.
kezelt adatok köre: az érintett által nyilvánosságra hozott, politikai nézetére, politikai szervezetben betöltött
tagságára vonatkozó információk.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés d) pontja
szerint szerinti hozzájárulás.
adattárolás határideje: a sajtó-helyreigazítási kérelem, panasz, kifogás, más jogorvoslatra irányuló
megkeresés, valamint észrevétel elintézését, megválaszolását követően az érintett személyes adatai azonnal
törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog- vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség,
nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ebben az esetben
ezen eljárások jogerős lezárultáig megőrzésre kerülnek az érintett személyes adatai.
adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Választási Iroda elektronikusan tárolja.
adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Választási Iroda fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt
képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.
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Kapcsolattartási és egyéb adatok kezelése
adatkezelés célja: az érintett által rendelkezésre bocsátott kapcsolattartási adatok kezelése későbbi
kapcsolatfelvétel céljából.
kezeld adatok köre: az érintett által rendelkezésre bocsátott kapcsolattartási adatok, így elsősorban neve,
levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Választási Iroda elektronikusan tárolja.
adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Választási Iroda fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt
képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.
Jogszabályi hivatkozások





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,
„GDPR”),
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról.

Adattovábbítás, automatikus döntéshozatal
Az adatkezelők közös adatkezelésük során adatot rendszeres jelleggel és előre láthatóan csak egymás között
továbbítanak.
A közös adatkezelők harmadik személy részére személyes adatot abban a kivételes esetben továbbítanak,
amennyiben arra megfelelő jogalap és cél rendelkezésre áll, így különösen jog- vagy igényérvényesítés, bíróság,
ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.
A közös adatkezelők nem hoznak kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel
összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a közös adatkezelők nem alkotnak
profilt az érintettről.
Az adatkezelés elvei, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai
Az adatkezelés elvei: A közös adatkezelők személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében, az adattakarékosság és a pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit szem
előtt tartva kezelnek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Csak olyan személyes adatot
kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a közös adatkezelők bármelyikének adatvédelmi tisztviselőjén
keresztül bármikor:
-

tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt
adatokhoz,
pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
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-

adatai kezelése ellen tiltakozhat,
kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá –
megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Választási Irodánál, és jogosult arra,
hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy
-

milyen célból kezeli,
mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Választási Iroda legkésőbb 25 napon belül válaszol.
Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a kérelem teljesítését
teljesítő közös adatkezelő vagy közös adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthatnak fel.
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell
támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A
Választási Iroda csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Választási Iroda az adatot
nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az
adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan
személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a
Választási Iroda az érintettet értesíti.
Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a
Választási Iroda köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
-

a személyes adatokat jogellenesen kezelték
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok
további kezelését nem teszi jogszerűvé,
az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Jogos tiltakozását követően az adatkezelők személyes adatait nem kezelik tovább, kivéve, ha az adatkezelésre
olyan kényszerítő erejű jogos okból kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. Utóbbi esetben az érintettet az adatkezelők a tiltakozásra adott válaszukban részletesen
tájékoztatják.
Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó
adatkezelés ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelők a személyes adatait a tároláson kívül más célra nem használhatják.
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Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni. A Választási Iroda az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Adatbiztonság
Az adatkezelők megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával gondoskodnak az adatok
biztonságáról, továbbá kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védik különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik,
illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Választási Iroda a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először
a Választási Irodát keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Amennyiben az érintett az adatkezelők meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
A bírósági úton felül jogorvoslattal, panasz formájában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
További információ: https://naih.hu
Az MTVA adatvédelmi szabályzata ITT, a DMSZ adatvédelmi szabályzata ITT található.
A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendeljük.
Budapest, 2022.

Dobos Menyhért
vezérigazgató

Papp Dániel
vezérigazgató
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