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A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik vagy
Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével
biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti
tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
A tájékoztató időbeli hatálya 2021. március 12. napjától visszavonásig
tart.
„Stop Drágulás! Garantált Áfacsökkentés” című kampány adatkezelése

A Jobbik aláírásgyűjtő kampányt indít melynek célja, hogy társadalmi
nyomásgyakorlással elérje, hogy a kormány mihamarabb csökkentse
minden alapvető élelmiszer áfáját.
Az összegyűjtött adatokat az Adatkezelő 3. személynek nem adja át, a
petíció céljának elérése érdekében az illetékesekkel csupán
statisztikai adatokat közöl, a petíciót aláírók számával igyekszik
nyomást gyakorolni a cél elérése érdekében.
A programot bármely személy támogathatja, aki a céljával egyetért. A
petíciót online és a papíralapon is lehet támogatni. Az online petíció az
Adatkezelő saját honlapján zajlik, az adatokat csak az Adatkezelő arra
kijelölt munkavállalói látják. Az online petíció aláírásához a név és
lakcím mellett szükséges az e-mail cím megadása is, mivel a petíció
támogatásának visszaigazolása és megerősítése e-mail útján történik.
Az érintett e-mail címét az Adatkezelő más célra nem használja fel, de
tárolja az adatokkal együtt annak érdekében, hogy az adatkezelés
teljes időtartama alatt igazolni tudja az érintett nyilatkozatának
valódiságát. Az e-mail címét más célra csak akkor használja, ha az
érintett külön jognyilatkozatban hozzájárul.
A papíralapú gyűjtés során a név, lakcím és aláírás mellett más
személyes adat megadása nem kötelező. A papíralapú aláírásgyűjtést
az Adatkezelő munkavállalói, tagjai, vagy az Adatkezelő helyi

képviselője által meghatalmazott személyek gyűjtik. A gyűjtést végző
személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat
tartalmazó íveket a lehető legrövidebb időn belül átadják az
Adatkezelő képviselője részére, és hogy a náluk lévő személyes
adatokat egyéb célra nem használják fel. A papíralapú íveket az
Adatkezelő zárt irodában, kulccsal zárható szekrényben tárolja, és az
abban lévő adatokhoz kizárólag az erre felhatalmazott személy fér
hozzá.
Az érintetteknek lehetőségük van arra, hogy külön
jognyilatkozattal(aláírással)hozzájáruljanak ahhoz, hogy az
Adatkezelő megadott elérhetőségeiken megkeresse a petícióval vagy
az Adatkezelő tevékenységével, az országgyűlési választásokkal
kapcsolatban. A két jognyilatkozat egymástól elkülönül, és az egyik
megtétele nem feltétele a másiknak.
Mindkét hozzájárulás bármikor visszavonható, amelyről az érintetteket
az Adatkezelő jelen tájékoztatóban, az aláírásgyűjtő íven és az online
felületen valamint szóban is tájékoztatja. Jelen tájékoztató minden
aláírásgyűjtő ív hátoldalán megtalálható, valamint az aláírásgyűjtést
végző személyeknél külön is kérhető és elvihet, továbbá az
Adatkezelő honlapján is fellelhető.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az
adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek
minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye
kikövetkeztethető. Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat
különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek
figyelmét is.
„Stop Drágulás! Garantált Áfacsökkentés” című kampány

adatkezelés célja: a kampányban kitűzött cél, vagyis az alapvető
élelmiszerek áfájának csökkentésére történő társadalmi
nyomásgyakorlás
kezelt adatok köre: név, lakcím, születési év, online aláírás esetén email cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az
érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges
adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett
kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett
törlési kérelméig, de maximum 2022. május 31-ig
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásához való
jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog,
adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogaival az Adatkezelőnél az adatvedelem@jobbik.hu email címen élhet, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye,
illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Budapest, 2021. november 17.

