MEGBÍZÁS
helyi választási bizottság tagjának


A megbízó (jelölő szervezet Az időközi választáson jelöltet állító jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett párt. vagy független jelölt) neve:
	
	
A jelölő szervezet képviselője:	

A megbízott tag
neve:	
személyi azonosítója:	
lakcíme:	
telefonszáma:	
e-mail címe:	

Választási bizottság: Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. § (3) bekezdése alapján a kecskeméti 9. számú egyéni választókerületben 2022. július 10. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő választáson a fent megnevezett személyt a helyi választási bizottság tagjának megbízom.

Kelt:	

………..…………………………………………
a jelölő szervezet képviselőjének / a független jelöltnek az aláírása

Kijelentem, hogy a Ve. 18. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok velem szemben nem áll fenn.
Összeférhetetlenségi okok: 
Nem lehet a választási bizottság tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt.

***
A megbízás hátoldalán lévő Adatkezelő Általános Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem.

Kelt:	

………..…………………………………………
a megbízott tag aláírása


Tájékoztató az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjai személyes adatainak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  Polgármesteri Hivatala (Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, Helyi Választási Iroda által történő kezeléséről
A személyes adatok kezelésének jogalapja: Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, 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 általános adatvédelmi rendelet ( „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22-24.§-ai és a 75.§ (1) bekezdése által meghatározott és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára és Polgármesteri Hivatalára, Kecskemét Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodájára és Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájára (a továbbiakban: adatkezelő) ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges.
	A kezelt adatok: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító jel, telefonszám, e-mail-cím, valamint a választott tagok vonatkozásában adóazonosító jel, TAJ szám, egyéni bankszámlaszám és a számlavezető pénzintézet neve
	Az adatkezelés célja: A választások, népszavazások lebonyolítása érdekében a választási bizottsági tagokkal kapcsolatos feladatok ellátása (megválasztás, feltételek ellenőrzése, az ezzel összefüggő kifizetési, adó és járulékkötelezettségek teljesítése, illetve kapcsolattartás)
	Az adatok megőrzési ideje: Az adatkezelő a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat - a választási eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak adja át, a második eredeti példányt valamint a választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozásával és egyéb tevékenységével kapcsolatos iratokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irattárában az iratkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala iratkezelési szabályzata és irattári terve szerint nem selejtezhető iratként (H304) kezeli és őrzi meg. A számviteli alapbizonylatoknak minősülő pénzügyi teljesítéssel összefüggő iratok és az abban foglalt személyes adatok megőrzési ideje a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján legalább 8 év.
	Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

Név
Adatfeldolgozói feladat
IdomSoft Zrt.
alkalmazás üzemeltetés
Zalaszám Informatika Kft.
minőségbiztosítás
Magyar Államkincstár
kifizetések számfejtése
Center-Computer Kft.
számítógépes hálózat üzemeltetése
WSH Kft.
szerverüzemeltetés
	Egyéb információk: Az adatkezelő az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz, az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és a Helyi Választási Iroda vezetője, adatvédelmi tisztviselője, elérhetősége megegyezik a Polgármesteri Hivataléval. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a személyes adatok kezeléséről szóló általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat egészíti ki, amely elérhető a  (http://kecskemet.hu/adatvedelem) oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban (Kecskemét, Kossuth tér 1.)



