
Adatkezelési tájékoztató 
 
A postai úton vagy személyesen benyújtott jelölést és annak mellékleteit Ócsa Város 
Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a Bjt. 215. § (1) 
bekezdésében foglalt, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtása; 
Az adatkezelés célja: a Magyarország köztársasági elnöke által kiírt 2019. évi bírósági 
ülnökválasztással kapcsolatban a Bjt. 215. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában az Adatkezelőre vonatkozóan 
meghatározott feladatok ellátása; 
Az adatkezelés időtartama: a jelöltekre vonatkozó jelölési anyagot Adatkezelő a 2019. évi bírósági 
ülnökválasztás jogerős lezárását követő elévülési idő végéig kezeli; 
Az esetleges címzettek köre: Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete által bírósági 
ülnöknek megválasztott jelöltek a Bjt. 214. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatait 
Adatkezelő a 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatos feladatainak ellátása céljából a 
bírósági ülnök megválasztását követően, haladéktalanul átadja azon Bíróság elnökének, amely 
Bíróságra az adott jelöltet bírósági ülnöknek megválasztották; 
Kezelt adatok köre: a Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok; 
Az adattárolás módja: az adatok tárolása papíralapon történik; 
Az adatok megismerésére jogosultak köre: a jelölés során az Adatkezelő birtokába jutott, a 
jelöltekre, illetve a jelölő magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag az ülnököket 
megválasztó Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, valamint Ócsa Város 
Polgármesteri Hivatalának a 2019. évi bírsági ülnökválasztás adminisztratív előkészítését végző 
alkalmazottak ismerhetik meg; 
Az érintetti jogok: a jelölteknek – bírósági ülnökké történő megválasztásáig joga van a jelöltség 
elfogadására vonatkozó nyilatkozatát bármikor visszavonni, amely esetben törlési jegyzőkönyv 
felvétele mellett Adatkezelő a jelölt személyes adatait törli; 
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 
Az érintett kérelmére Adatkezelő illetékes adatgazdája tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az érintett adatát 
érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen jogalap alapján milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat; 
Adatkezelő illetékes adatgazdája a tájékoztatás iránti kérelmekre köteles a kérelem hozzá történt 
megérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül válaszolni; 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre, szervezeti egységre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a 
tájékoztatás megadásával együtt járó költségeket az adatgazda határozza meg, és az érintett köteles 
viselni; 
A már megfizetett költséget a kérelmezőnek vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 
kezelték vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéséhez vezetett; 
Az érintett jelölt – bírósági ülnökké történő megválasztásáig – bármikor kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, valamint adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve 
tiltakozhat az adatkezelés ellen. A törlési, korlátozási vagy tiltakozási jog gyakorlása esetén a jelölt 
bírósági ülnökké nem választható meg; 
Amennyiben az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adat 
kezelése nem felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti 
hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (NAIH), amennyiben 
a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintetett az eljárás fejleményeiről, eredményeiről, az érintett közvetlen bírsági jogorvoslatra 
jogosult. 


