Adatkezelési tájékoztató
a 2022. május 20. napján tartandó megyei küldöttgyűlési küldöttek választása vonatkozásában
Hatályos: 2022. május 09. napjától
1. Adatkezelő megnevezése
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefon: +36 80 900 365
E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu
Honlap: https://www.nak.hu/
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu
3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja
Adatai
2021. december 31. napján
agrárkamarai tagsági
jogviszonnyal rendelkező
természetes személy tag neve,
lakcíme, születési helye,
születési ideje, anyja neve,
aláírása. Személyazonosításra
alkalmas okmányának
bemutatása.
2021. december 31. napján
tagsági jogviszonnyal
rendelkező nem természetes
személy tag törvényes
képviselőjének az aláírási
címpéldányon vagy a szavazati
jog gyakorlásának igazolására
szolgáló nyilatkozaton szereplő
személyes adatai.
Rendkívüli esemény
bekövetkezése esetén az arról
szóló jegyzőkönyv vezetéséhez
szükséges, az érintett által
megadott személyes adatok.
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Az adatkezelés célja
A megyei küldöttgyűlési
küldöttek választásának
sikeres, jogszerű
lebonyolítása:
A NAK megyei
küldöttválasztásán részt
vevő tag vagy törvényes
képviselője
személyazonosságának és
szavazásra való
jogosultságának
ellenőrzését szolgálják.
Rendkívüli esemény és
visszautasítás esetén az
érintett által esetlegesen
megadott adatok az
érintett kérésének
megvizsgálását,
értesítését, a választás
jogszerű lefolytatásának
igazolását szolgálják.
Sajtóorgánum és
képviseletében eljáró
személy jelenlétének

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján a NAK közérdekű feladata
ellátásához szükséges.
A NAK tv. 2 33. § (1) bekezdése szerint „Az
országos küldöttgyűlés által meghatározott
időpontban a megyei küldöttek választása
céljából megyénként választást kell
tartani.”
A NAK tv. 35. § (3) bekezdése szerint „A
megyei küldöttválasztáson szavazásra
jogosult kamarai tagok jegyzékét (a
továbbiakban: választási tagjegyzék) a
megyei küldöttgyűlési küldöttek
választására vonatkozó szabályok szerint
kell összeállítani. A választási tagjegyzék a
kamara tagjegyzékén alapul. A választási
tagjegyzék a megyei küldöttek
mandátumának lejártát legfeljebb tizenkét
hónappal megelőző időpontja szerinti
tagjegyzék állapot alapján is
meghatározható. A választási tagjegyzékre
a 7/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Az Alapszabály3 VII. Fejezet 12. pontja
szerint „a kamarai tagjegyzéken alapul a
kamarai választási tagjegyzék, amelyet a
választási szabályzatban foglaltak szerint
kell összeállítani”.

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: „GDPR”)
2 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
3 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya (https://www.nak.hu/kiadvanyok/kozerdeku-adatok/2tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/2-1-a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskore/4032-alapszabaly-egysegesszerkezetben-2022-01-01)

Amennyiben a szavazáson
megjelent személy szavazati
jogosultsága nem nyer igazolást,
úgy a visszautasítottak
jegyzékének vezetéséhez
szükséges adatok.

jegyzőkönyvezése: célja a
sajtószabadság
biztosítása, a választók és
a közreműködők
személyes adatainak
védelme mellett.

Sajtóigazolvány bemutatása és a
sajtó képviseletében jelenlévő
sajtóorgánum és annak
képviseletében eljáró személy
neve.

4. Az adatkezelés időtartama
A NAK a 3. pontban jelölt jogszabályi rendelkezések alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó iratokat a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények (a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ltv. vhr.) szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben
meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
5. Az adatok forrás, amennyiben azt nem az érintett bocsátotta a NAK rendelkezésére
A választásra jogosultak névjegyzése és a választásra jogosult azonosítására szolgáló adatok alapja a NAK
tagjegyzéke. A tagjegyzék részét képező adatok forrásáról a tagjegyzék részét képező személyes adatai kezeléséről
a tagjegyzék, illetve gazdaságszerkezeti nyilvántartás kezelésére vonatkozó, a tagok részére készített adatkezelési
tájékoztatóból tájékozódhat, amely elérhető a https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem linken.
6. A személyes adatok címzettjei
A NAK a 3.3. pontban meghatározott adatokat az alábbi testületek részére adja át a megyei küldöttgyűlési
küldöttek választási rendjének, az országos-, illetve megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására vonatkozó eljárási
szabályainak betartása céljából:
6.1. Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB):
Öt tagját a Kamara elnöke javaslatára független, jogi-, illetve választási eljárási tapasztalatokkal rendelkező
szakértők közül az Országos Elnökség választja meg, egyik tagja a Kamara jogi ügyekért felelős vezetője, továbbá
tag az Alapszabály VII. fejezet 01. pontja alapján a megyei küldöttválasztás során a küldöttek személyére
listaállítás formájában jelöltállításra jogosult szervezet által delegált képviselője. Az OKVB munkáját titkár segíti.
6.2. Megyei Kamarai Választási Bizottság (MKVB):
Tagja a Kamara ügyintéző szervezete által kijelölt, a Kamara kettő munkavállalója, valamint a nyilvántartásba vett
jelöltállításra jogosult szervezet(ek) egy-egy képviselője. A MKVB közjegyző jelenlétében működik, aki a rá
irányadó szabályok szerint a MKVB működéséről dokumentumot állít ki.
6.3. Helyi Kamarai Választási Bizottság (HKVB):
Tagja a Kamara ügyintéző szervezete által az e feladatok ellátására kijelölt két személy, akik közül legalább egy
személy a Kamara munkavállalója kell, hogy legyen, továbbá a nyilvántartásba vett jelölt állításra jogosult
szervezet(ek) által delegált egy-egy fő.
7. Jogai gyakorlása

Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de
legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő
szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további
két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, (az adatbiztonsági követelmények
teljesülése és az érintett jogait megfelelően védelme érdekében) az Ön azonosítására alkalmas formában, jogosult
benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a
jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.
8. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai
8.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Adatkezelő milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;
milyen adatkezelési cél miatt;
mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
az Adatkezelő kinek,
mikor,
milyen jogszabály alapján,
mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat
a NAK rendelkezésére);
az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles
meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek
érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének
azonosításához kötött.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni
tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.
7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő
zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza
az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és Ön 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
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben).
A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
7.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.5. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes
adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-

a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs
más jogalap;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:
-

-

személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8. Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi
követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
9. Adatbiztonság
Az adatkezelés során a NAK biztosítja, hogy az adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg, illetve, hogy
azokat kizárólag a törvényben, Alapszabályban, illetve Választási Szabályzatban meghatározott személyek az ott
előírt célra használják fel.

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő
által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági
intézkedést (pl.: zárt helyiség) annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
10. Fogalmak
Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR szerinti jelentéssel bírnak. A GDPR szövege elérhető a következő
linken: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
11. Záró rendelkezések
Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.nak.hu/adatvedelem weboldalon.
Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja, változás esetén Önt a módosításról
https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem linken tájékoztatja.
A tagjegyzék részét képező személyes adatai kezeléséről a tagjegyzék, illetve gazdaságszerkezeti nyilvántartás
kezelésére vonatkozó, a tagok részére készített adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat a
https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem linken.

