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A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik vagy Adatkezelő) jelen
tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében
meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
A tájékoztató időbeli hatálya 2020. szeptember 20. napjától visszavonásig tart.

A parlamenti gyakornoki programba történő jelentkezés
A Jobbik frakciója a következő félévben is lehetőséget biztosít arra, hogy a jövő értelmisége
bepillantást nyerjen a politika színfalai mögé. Az érdeklődők bármilyen, általuk kiválasztott
szakterületen elmélyíthetik tudásukat, beleláthatnak a törvényalkotás mélységeibe és annak
apró részleteibe, ugyanis a frakció tagjai mellett bármely bizottság, esetleg a párt
kodifikációs csoportjának vagy sajtóosztályának munkájába is bekapcsolódhatnak.
A bizottsági munkába való betekintés, a plenáris ülések nyomon követése, az Országgyűlés
különböző szervezeti egységeinek előadásai, valamint a képviselők munkáját segítő egyéb
szakmai feladatok biztosítják, hogy a programban részt vevő hallgatók hasznos két hónapot
töltsenek a frakció mellett, és a tapasztalatokat, a gyakorlati tudást, valamint a különféle
szakmai ismereteket a későbbiekben is hasznosítani tudják.
A jelentkezéshez önéletrajz valamint egy motivációs levél beküldése szükséges. A ki nem
választott jelöltek anyagát további 2 évig megőrizzük annak érdekében, hogy a következő
gyakornoki programról közvetlenül értesíteni tudjuk a jelentkezőket, vagy közvetlenül
meghívást kapjanak az új gyakornoki programba a jelöltek.
adatkezelés célja: a gyakornoki programja jelentkezők kiválasztása
kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, végzettség, önéletrajzban és
motivációs levélben megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása, a politikai
véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja,
az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást
adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de
maximum 2 évig.

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
érintetti jogok: törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz
való jog, tiltakozás joga

Gyakornoki programba bekerült jelöltekre vonatkozó adatkezelés
Azok a jelöltek, akik a gyakornoki programba felvételt nyernek, fél évig dolgozhatnak a
Jobbik parlamenti frakciója mellett. A gyakornokkal a Jobbik szerződést köt, amely
tartalmazza a gyakornoki programban történő részvétel feltételeit.
A gyakornoki programban résztvevőkről a gyakornoki munkájuk során tekintettel a
gyakornoki munka jellegére, fénykép- és videófelvételek készülhetnek akár az Adatkezelő,
akár a sajtó vagy bármilyen más, 3. személy által.
A gyakornok egy adott országgyűlési képviselőt vagy osztályvezetőt kap maga mellé, mint
mentort, a gyakornoki program során a kapcsolatot a kijelölt mentorral tartja.
A gyakornok feladatának ellátása során beléphet a Parlament és a Képviselői Irodaház
épületébe. A belépéshez szükséges adatokat a Jobbik továbbítja a Képviselői Irodaház felé.
adatkezelés célja: a gyakornoki szerződés teljesítése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám, végzettség, a
jelentkezéskor megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) alapján az Adatkezelő és az Érintett között
létrejött szerződés teljesítése
adattárolás határideje: a gyakornoki szerződés megszűnését követő általános elévülési
idő, azaz 5 év
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
érintetti jogok: hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, korlátozáshoz
való jog, tiltakozás joga, adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy
lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

