Adafuédelmi tájékoztató és nyilatkozat

Alulírott Gyiire Fruzsina Dorottya a jelen nyilatkozaton felttintetett aláúásommal kifejezetten
hozzájárulok alrhoz, hogy az országgyűtésről szóló 2ol2. évi XXXVI. törvény 90.$ (2)

bekezdése alapjárr kötelezöen benyújtott vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért
Mozgalom (1034 Budapes! Bécsi út l2o.) tegkésőbb az országgyiilési képviselővel fenntílló
családtagi minőségem megsziinésétöl számított két évig az Altalanos Adatvédelmi Rendelet
(General Data Protection Regulation, ,,GDPR'') 6. cikk (l) a) pontjában ta1álható önkéntes
hozzájárulás alapjárr kezelje, és azokat az Otszággyiilésről szótó 20|2. évi XXXVI. törvény
94. $ (2) bekezdése ellenére, a wwwjobbik.hu honlapon nyilvárross ágrahozza.

Tudomrísul veszem azt a tájékoztatás! hogy adataimat és az adatkezeléshez
való
hozzájárulrísomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valarrrint személyes adataim kezelésévelösszeftiggésben tájékozüatást kérhetek
az
adatkezelötől.

Amennyiben uz adatkezelés jogszeriiségét kifogásolom, tájékoztaüást kérhetek
személyes
adataim kezeléséről, valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,
illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelönél,
valamint a
Nemzeti Adafuédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz
fordulhatok.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési
szabályokat.

Kelt: Budapest, 202l. január 26.
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Adatvédelmi tríjékoztató és nyilatkozat

Alulíroü Gytire András Szabolcs a jelen nyilatkozaton feltiintetett aláírásommal kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy az országgyűlésről szóló 2ot2. évi X)o(VI.
törvény 90.$ (2)
bekezdése alapjárr kötelezően benyujtott vagyonnyilatkozatomat a Jobbik
Magyarors zágért
Mozgalom (1034 Budapes! Bécsi út 120.) legkésőbb az országgyiilési képviselővel
fennálló
családtagi minőségem megsainésétől számított két évig *.qJt"l,í*s
eaaweaelmi Rendelet
(General Data Protection Regulation,
,,GDPR') 6. cikk (l) a) pontjában található önkéntes
hozzájárulrás alapjfui kezelje, és azokat az országgyiilésről szőló
2012. évi XXXVI. tönény
94. $ (2) bekezdése ellenére, a wwwjobbik.hu honlapon nyilvánosságra
hozza.
Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az
adatkezeléshez való
hozzájrírulásomat az adatkezelőnél brírmikor írásban módosíthatom,
visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszeftiggésben tríjékoztatrást
kérhetek

az

adatkezelőtől.

Amennyiben az adatkezelés jogszeniségétkifogásolom, tájékoztatást
kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valanrint kérhetem a személyes adatainak
helyesbítését,illefue törléséL
visszavonásáL élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal
az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósfuhoz,
illetve bírósághoz fordulhatok.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam
az adatkezelési szabályokat.

Kelt

Budapest, 202l. január 26.
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Adatvédelmi üíj ékoztató és nyilatkozat

Alulírott Dr. GyiirénéDr. Szombati Zsuzsanna Ilona a jelen nyilatkozaton felttintetett
aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az országgyűlésről szóló 2012. évi

xxxW.

törvény 90.$ (2) bekezdése alapján kötelezően benyujtott vagyonnyilatkozatomat a
Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest Bécsi út l20.) legkésőbb az
országgyiilési képviselövel fennálló családtagi minöségem megsziinésétől szrímított két évig
az Altatárros Adatvédelmi Rendelet (General Data hotection Regulation, ,,GDPR'') 6. cikk
(1) a) pontjában talrálható örrkéntes hozzájrírulás alapjrín kezelje, és azokat az orczággyűlésről
szóló 20t2. évi XXXVI. tönrény 94. $ (2) bekezdése ellenére, a wwwjobbik.hu honlapon
nyilvárross ágra boz.za.

Tudomásul veszem azt a tríjékoztatást'hogy adataimat és az adatkezeléshez való
hozzájárulásomat az adatkezelönél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszeffiggésben tájékoztatást kérhetek az
adatkezelőtöl.

Amennyiberl az adatkezelés jogszeríiségétkifogásolom, tríjékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valarrint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelónél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.
Aláínísommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam azadatkezelési szabályokat.

Kelt Budapest,2021.

január 26.
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