
 
Ajánlószelvény a Civil Választási Bizottság által meghirdetett 2019. júniusi budapesti főpolgármesteri előválasztásra  

 
Jelölt neve:  
Karácsony Gergely 
Alulírott, ajánlásommal támogatom, hogy a fenti jelölt részt vegyen a 2019. júniusi budapesti főpolgármesteri előválasztáson, aminek nyertese 
lesz a kormánypárt jelöltjének kihívója. Egyben hozzájárulok ahhoz, hogy az aHang (Magyarhang Nonprofit Kft.) adataimat leellenőrizze. (Kérjük 
OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki!) 
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(A ‘Hozzájáruló nyilatkozat’ és az ‘Adatkezelési tájékoztató’ megjelenítése az ajánlásgyűjtő ív mellett külön oldalon kötelező!) 



 
 

Hozzájáruló nyilatkozat  
 
Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen aláírásgyűjtő íven megadott személyes adataimat a hatályos jogszabályok rendelkezésének 
betartásával Karácsony Gergely és megbízottjai a budapesti előválasztáson ‘Előválasztási jelölti ajánlásaként’ kezeljék, tárolják, velem kapcsolatot 
tartsanak a 2019. júniusi budapesti előválasztással kapcsolatban. Hozzájárulásom időtartama: 2019. június 26.  
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az ajánlószelvényen megadott adataimat a MagyarHang Nonprofit Kft. (cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 52. 
IV. emelet 1., Cégjegyzékszám: 01-09-320321, Adószám: 26253851-1-42) 2019. június 26-áig ellenőrzés céljából kezelje. Az ajánlások során 
összegyűlt személyes adatokat a lebonyolító MagyarHang Nonprofit Kft. adathordozón, számítógépen vagy bármilyen elektronikus úton nem 
tárolja és az ajánlásokat az ellenőrzési folyamat végén, de legkésőbb 2019. június 26-áig megsemmisíti.  
 
Adatkezelési tájékoztató 
 
Az adatkezelés jogalapja az ajánlást tevő személy - jelen tájékoztató megismerését követő - kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés folyamata az 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 szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet) és információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
alapján történik. A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési ideje, lakóhelye, e-mail címe, telefonszáma. Az e-mail cím megadása nem 
kötelező, a többi adat megadása kötelező. Az ellenőrzés során a Magyarhang Nonprofit Kft. keresheti az ajánlót az általa megadott telefonszámon 
és lakóhelyén adategyeztetés céljából.  
 
Hogyan rendelkezhet az adatairól?  
 
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja. Ön hozzáférhet a MagyarHang Nonprofit Kft. által 
Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet tőlük arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen 
eljárásban kezeljük, ezt és rendelkezési jogainak gyakorlását azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – 
csak előzetes személyazonosítást követően tudják biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy az evalszervezes@ahang.hu e-mail címen 
vagy a +36 70 203 3476-os telefonszámon jelezzen. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadják a hozzájárulás visszavonására irányuló 
nyilatkozatokat, illetve az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos intézkedési kérelmeket is. Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak 
jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, 
Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) fordulhat. 

 


