
Magyarországi Szociáldemokrata Párt – MSZDP - adatkezelési tájékoztató  

Az Ön személyes adatainak védelme, kezelése, feldolgozása és biztonsága rendkívül fontos a Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt (a továbbiakban – MSZDP) számára. Adatkezelésünkkor jogilag és etikailag is átláthatóan 

járunk el. Ennek biztosítására kötelezettséget vállalunk arra, hogy az MSZDP a tevékenységével kapcsolatos 

minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint az Európai Unió 

jogszabályaiban meghatározott elvárásoknak. Ezek megtartására minden ésszerű erőfeszítést megteszünk. 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az 

alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.376593 

Az Ön személyes adatainak kezelője 

• az adatok kezelője: Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

• székhelye: 1107 Budapest, Somfa köz 17. 

• nyilvántartási szám: 01-02-0000756 

• adószám: 19011307-1-42 

1. Bevezető rendelkezések  

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon  

• Az érintettekről kezelt adatok köréről, és 

• Az érintettek jogairól.  

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok 

védelme.  

1.3 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében  

• gondoskodik az adatok biztonságáról,  

• biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,  

• védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés ellen.  

• megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.  

3. Személyes adatok kezelésének köre, jogalapja, személyes adatok célja 

3.1 Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatát. Az önkéntes 

hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában 

visszavonhatják. 

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:  

Az MSZDP adatkezelőként mindig szem előtt tartja az adatminimalizálás elvét, azaz kizárólag olyan személyes 

adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek. Ezek: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.376593


• név  

• e-mail cím  

• telefonszám  

• lakcím / tartózkodási hely  

• születési dátum  

• politikai szimpátia ténye  

• aláírás 

3.3 Adatkezelés célja:  

Az MSZDP a személyes adatokat a következő célokkal kezeli: 

• Az adatkezelőhöz, mint politikai párthoz történő csatlakozás  

• Folyamatos szervezetműködtetői szolgáltatás párttagok számára 

• Folyamatos közéleti és érdekérvényesítési szolgáltatás választók és közösségeik számára  

• Folyamatos vagy eseti információs és kommunikációs szolgáltatás szimpatizánsok részére 

• Folyamatos információs és interakciós tartalomszolgáltatás nyilvános infokommunikációs felületeken, 

kiemelten a szocialdemokratak.hu -n. 

• Eseti ügyintézés munkavállalók és külső ügyfelek, szerződéses partnerek részére 

• Adatkezelő anyagi támogatása  

Az Adatkezelő fenti céloktól eltérően nem kezeli az érintett személyes adatát.  

3.4 Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.  

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egy időben köteles az Érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából 

törölni.  

4. A Érintett jogai:  

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.  

4.2 Tájékoztatást kapni:  

• az adatkezelés céljáról,  

• arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat  

• a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.  

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.  

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.  

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.  

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:  

• melyekre a jövőben már nincs szükség,  

• melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Érintett visszavonta,  

• melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, 

melyeket az Adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel,  

• melyekre jogszabály kötelezi.  



Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt 

személyes adat kezelésével foglalkoztak.  

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha  

• az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,  

• avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá  

• tudományos,  

• történelmi kutatás,  

• statisztika és  

• közérdekű archiválás illetve  

• jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.  

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.  

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő  

• adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,  

• kérheti személyes adatainak helyesbítését,  

• kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.  

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:  

• a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,  

• ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes,  

• ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, 

érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.  

4.7 Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, 

akivel a személyes adatot közölni volt köteles.  

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat 

más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.  

5. Adatkezelő adatközlési joga  

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át.  

6. Adatkezelő adattovábbítási joga  

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.  

7. Érintett jogorvoslati joga  

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, ezért ügyfélszolgálati munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó 

kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az adatvedelem@szocialdemokratak.hu oldalon.  

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, 

az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz 

fordulás joga is.  

Hatályos: 2020. április 14. napjától visszavonásig 
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