ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Demokratikus Koalíció adatgyűjtéséhez
Az adatgyűjtés témája:
Aláírásommal támogatom, hogy Dobrev Klára, a DK jelöltje legyen a közös ellenzéki
miniszterelnök-jelölt a 2022-es országgyűlési választáson!
Adatkezelő adatai:
Demokratikus Koalíció
Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.
Nyilvántartási szám: 01-02-0014391
Adószám: 18270655-1-42
Telefonszám: 06-21-300-1000
Általános e-mail cím: info@dkp.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika (adat@dkp.hu)
Az adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt betartja az Info törvény és a GDPR
rendelkezéseit.
Az érintett a Demokratikus Koalíció honlapján, www.dkp.hu vagy a fenti elérhetőségeken
megismerheti a párt általános Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatóját az adatkezelés
gyakorlatáról, jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
Jelen konkrét adatkezeléshez tartozó tájékoztatás:
Az aláírásgyűjtés időtartama: 2021. május 2-tól, a 2022-es magyarországi országgyűlési választás
napjáig.
A teljes kampány időtartama, vége: 2022-es magyarországi országgyűlési választás napja.
A felhívás szövege:
Aláírásommal támogatom, hogy Dobrev Klára, a DK jelöltje legyen a közös ellenzéki
miniszterelnök-jelölt a 2022-es országgyűlési választáson!
A csatlakozás felületei:
• Online
• Papír alapon

Az adatkezelés célja:
A felhívásban szereplő témakörben minél több ember véleményének megismerése, minél több
egyetértő ember aktivizálása és kapcsolattartás a fenti kampány sikere érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a), az érintett hozzájárulása.
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,
különleges adat: … politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok.
Az azonosításhoz szükséges személyes adatok: vezetékév, keresztnév, születési dátum,
mobiltelefonszán, ország, település, irányítószám, lakcím, e-mail cím.
A megadott személyes adatok címzettje: Demokratikus Koalíció.
Az adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.
Az érintettek köre: a kampányhoz csatlakozók köre.
Az érintett hozzájáruló nyilatkozata:
16. életévét betöltött magánszemélyként az adataim önkéntes megadásával hozzájárulok
ahhoz, hogy a Demokratikus Koalíció személyes és különleges adataimat fenti
kampánnyal kapcsolatban a kampány időszak végéig kezelje.
Az érintettek jogai:
Személyes adatait bármikor módosíthatja vagy töröltetheti a DK adat@dkp.hu címén vagy postai
úton.
Egyéb jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről teljeskörű információt a www.dkp.hu honlapon, a
párt Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatójában talál.
Adatfeldolgozó: https://dkp.hu/adat/adatk.pdf
Az adatok tárolása:
A Demokratikus Koalíció, mint adatkezelő az adatkezelés során betartja a 2011. Évi CXII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Info tv),
valamint 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,
GDPR,
általános
adatvédelmi
Rendelet.
rendelkezéseit.

