
"ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT”
A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, 
tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek 
szerint.
Zsámbok Község Önkormányzata elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes 
adatainak védelme tekintetében. Zsámbok Község Önkormányzata a feladat- és 
hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek 
ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja.
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, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 
27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) (a továbbiakban: általános adatvédelmi 
rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak 
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az 
Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes 
tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is 
előírja.
Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője: 
Zsámbok Község Önkormányzata (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 1.), 
elérhetőségei:  hivatal@zsambok.hu tel: 28/462-107
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Horkai István, 
horkai.istvan@gmail.com, +36 30 6787 308
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, aláírás 
Az adatkezelés célja petíció benyújtása a „Takarékbank Zrt. Zsámboki fiókjának 
megszűnése ellen”ügyben. Az adatkezelés időtartama 2022.08.22. – 2022.09.10-
ig. 
A személyes adatok címzettje, aki részére az adatkezelő a kezelt adatokat 
továbbítja:
Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 
Budapest, Kassák Lajos utca 18.) 
Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: az aláírásokat gyűjtő 
önkéntesek és az adatfeldolgozók.
Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával 
kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja 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) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az érintettek politikai
véleményére vonatkozóan esetlegesen levonható következtetések tekintetében a
GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.



Az alábbi hozzájáruló nyilatkozattal megadott személyes adatok (név, lakcím, 
aláírás) vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezen adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 
6. cikk (1) c) pontja. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése szerint ugyanis ha az 
adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az adatkezelő továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, uniós jogi 
kötelezettség teljesítése érdekében hasonlíthatja össze az aláírásgyűjtő íveken 
szereplő adatokat más, az az aláírásgyűjtő íveken szereplő adatokkal. Az ilyen 
összehasonlítás célja, hogy kiszűrje a kezdeményezés egyazon támogatójának 
többszöri feltüntetését az ajánlóíveken, és ezáltal biztosítsa az egyazon 
adatalanyhoz tartozó személyes adatok többszöri, szükségtelen kezelését és 
továbbítását. Az így teljesített uniós jogi kötelezettség a GDPR. 5. cikk (1) 
bekezdés c) pontján alapszik („adattakarékosság”).
Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
tájékoztatás kéréséhez való jog
helyesbítéshez való jog
törléshez való jog
zároláshoz való jog
tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elérhetőségei:
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 1 391-1400
fax száma:  +36 1 391-1410
honlap címe: www.naih.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt 
tehet a Hivatalnál, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett 
panasszal, amire mihamarabb válaszolunk.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén 
bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert 
kezdeményezhet, amely per elbírálása a Budapest Környéki Törvényszék 



hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
A fentieket megértettem, a fenti tájékoztatás tartalmát megismertem, tudomásul
vettem, és ismeretében önkéntes, tájékozott, kifejezett hozzájárulásomat adom 
személyes adataimnak a fenti tájékoztatás szerinti kezeléséhez:


