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ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
RAINBOW ROESE – BALOLDALI LMBTQ KÖZÖSSÉG  

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
TERMÉSZETES SZEMÉLY 

Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) és az Országgyűlés által elfogadott 2011. 

évi CXII törvény rendelkezéseinek, a személyes adatok kezeléséhez az alábbi hozzájárulás szükséges. 

Alulírott (Érintett adatai) 

Név:  _____________________________________________________________________________________________  

Email cím:  _____________________________________________________________  Kódszám: _________________  

a GDPR szerint önkéntesen, konkrét tájékoztatás alapján, külső befolyástól mentesen és egyértelműen nyilatkozom az itt 

és a Belépési Nyilatkozatban megadott személyes adataim kezeléséről a Magyar Szocialista Párton (továbbiakban MSZP) 

belül munkaközösségként működő Baloldali LMBTQ Közösség (a továbbiakban Közösség) számára, az alábbiak szerint. 

▪ A Közösség a megadott személyes adataimat a tagság-nyilvántartó számítógépes rendszerbe rögzítheti. 

꙱ Hozzájárulok | ꙱ Nem járulok hozzá 
 

▪ A Közösség elnökségi tagjai és tisztségviselői a megadott email címemet és telefonszámomat a jövőben a velem való 

kapcsolattartásra használhatja. 

꙱ Hozzájárulok | ꙱ Nem járulok hozzá 

▪ A Közösség a párttagságomra vonatkozó személyes adatomat az MSZP felé ellenőrzés céljából továbbíthatja.  

꙱ Hozzájárulok | ꙱ Nem járulok hozzá 

--- 

Tájékoztató 

Az adatkezelés és időtartama: Az Érintett adatainak kezelése és tárolása önkéntes és az Érintett általi visszavonásig 

vagy a jogi kötelezettség idejéig tart.  

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása és jogos érdek.  

Az adatkezelés célja: A tag-nyilvántartás vezetése; a regisztráció létrehozása; dokumentálás és a kapcsolattartás.  

Az adattovábbítás célja: A párttagságra vonatkozó információ hitelességének ellenőrzése. 

Tájékoztatás az érintett jogairól 

Önnek, mint a Közösségnél személyes adatok kezelésében Érintett személynek az alábbi jogai vannak:  

 Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. 

 Kérelmezheti az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását.  
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 A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá 

tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását 

bármely időpontban ingyenesen visszavonni. (A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön elektronikus úton is kezdeményezheti az 

lmbtq.baloldal@gmail.com e-mail címen.) 

 Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). (Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve 

munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.) 

 Ön bírósághoz fordulhat jogai megsértése esetén. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült 

probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Közösségünk képviselőjét. 

További információk 

Közösségünk a személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A részletes és 

mindenre kiterjedő adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató megtekinthető tisztségviselőinknél vagy 

bármikor kérheti annak PDF formátumban való elküldését az lmbtq.baloldal@gmail.com e-mail címen. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

*********** 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben és a Belépési Nyilatkozatban megadott személyes adataim a valóságnak 

megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső 

befolyás nélkül járulok hozzá. 

 

Budapest, _________________________________  Az Érintett aláírása:  ____________________________________   

  

 

 

 

 

 

 


