
Adatkezelési tájékoztató a Jobbik ingyenes adótanácsadás programjával 

kapcsolatos adatkezelésekről 

 

Adatkezelő megnevezése: Jobbik Magyarországért Mozgalom 

Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120. 

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu 

Adatkezelő képviselője: Nunkovics Tibor pártigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu 

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 2022. július 21. napjától visszavonásig tart. 

„A kata@jobbik.hu e-mail címre érkező adatok adatkezelése 

A Jobbik segítséget kíván nyújtani a KATA törvény áldozatainak, amelynek során 

ingyenes adótanácsadást végez azok részére, akik a kata@jobbik.hu e-mail címen 

jelentkeznek.  

A kata@jobbik.hu e-mail címre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, 

hogy az Adatkezelő az Érintett nevét és elérhetőségi adatait kezelje az ingyenes 

adótanácsadás érdekében.  

A jelentkezéshez nevet és kapcsolattartási adatot (e-mail cím, telefonszám) kell 

megadni, egyéb adat megküldését az Adatkezelő nem kéri. Amennyiben a megfelelő 

tanácsadáshoz később más adat szükséges, úgy arról az Adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet, ezután az Érintett döntésétől függ, hogy az adatokat rendelkezésre bocsátja-

e.  

A tanácsadás telefonon, vagy online felületen történik, amelynek során az elhangzott 

adatokat az Adatkezelő nem rögzíti, és nem tárolja. Kizárólag a kapcsolattartási 

adatokat őrzi meg a jelen tájékoztatóban rögzített törlési határidőig.  

Az Adatkezelő egyetlen esetben sem kér az Érintettől különleges személyes adatra 

vonatkozó adatot, valamint adótitok alá eső adatot. Amennyiben az Érintett jelen 

figyelmeztetés ellenére különleges személyes adatot vagy adótitok alá eső adatot, 

esetleg az adatkezelési céllal össze nem egyeztethető adatot az Adatkezelő részére 
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önként megküld, úgy azt az Adatkezelő haladéktalanul törli a célhoz kötöttség elvének 

megfelelően. 

Az adatkezelési célhoz szükséges adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig, ennek hiányában 2022. augusztus 10-ig törli, kivéve, ha a tanácsadás 

eddig a dátumig nem vezet eredményre, és az Érintett a további tanácsadást kéri. 

Ebben az esetben az adatokat az adatkezelési cél elérését követően törli.  

adatkezelés célja: a KATA törvény károsultjainak ingyenes adótanácsadás nyújtása  

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám  

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a)  pontja alapján az érintett hozzájárulása,  

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, 

ennek hiányában 2022. augusztus 10. napjáig   

adattárolás módja: elektronikusan  

érintetti jogok: hozzájárulás visszavonásához való jog, törléshez való jog, hozzáférés 

joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog 

Automatizált adatkezelés nem történik. 

 

Adótanácsadás személyesen utcafórumok során  

Az Adatkezelő több nagyvárosban utcafórumokat tart 2022. augusztus 1. és augusztus 

10. napja között. Az utcafórumokon általános tájékoztatást nyújt a megjelentek részére. 

Amennyiben valamely résztvevő külön kéri a személyre szabott tanácsadást, úgy az 

utcafórumon megadhatja elérhetőségi adatait annak érdekében, hogy a későbbiekben 

az Adatkezelő felvegye vele a kapcsolatot a személy tanácsadás lebonyolítására.  

Ebben az esetben az Adatkezelő képviselője az utcafórumon rögzíti az Érintett nevét, 

elérhetőségét, egyéb adatot nem kezel az Érintettről. Az adatkezelés a továbbiakban 

megegyezik a kata@jobbik.hu e-mail címen jelentkezők adatkezelésével.  

adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott ingyenes adótanácsadás igénybevétele  

kezelt adatok köre: név, elérhetőségi adatok 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása 
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adattárolás határideje:  az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési 

kérelméig, ennek hiányában 2022. augusztus 10. napjáig  

adattárolás módja: papíralapon 

érintetti jogok: hozzájárulás visszavonásához való jog, törléshez való jog, hozzáférés 

joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog 

Automatizált adatkezelés nem történik. 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül 

visszavonja az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címre írt levélben, vagy a 

kata@jobbik.hu e-mail címen folyatatott levelezésben is. A hozzájárulás visszavonását 

követően az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat törli. 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél 

az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa 

u. 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

2022. július 20.  
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