Adatkezelési szabályzat
Kérjük, hogy a www.berunio.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használata, valamint a
papír alapú aláírásgyűjtő ív (amely a 11/2011/EU rendelet III. mellékletében szereplő
aláírásgyűjtő ív alapján készült el) kitöltése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen
Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).
Jelen tájékoztató azon személyek személyes adatainak a kezelésére is kiterjed, akik a
www.berunio.hu weboldalról töltik le a támogató nyilatkozatokat és kitöltve juttatják el a
támogató nyilatkozaton feltüntetett 1113 Budapest Villányi út 20./B címre.
A Bérunió (regisztrált elnevezése szerint: „Csökkentsük az EU-t szétfeszítő bér- és
gazdasági különbségeket” ECI(2017)000006) célja, rövid története
A Bérunió egy közép-európai magánszemélyek által életre hívott európai polgári
kezdeményezés, melyet politikai pártok, szakszervezetek, civil szervezetek is támogatnak.
Célja az Európai Unió nyugati és keleti (2004 után csatlakozott) tagállamai közötti gazdasági
és bérkülönbségek kiegyenlítése.
2017. március 14-én nyolc közép-európai ország képviselője alakította meg a kezdeményezés
polgári bizottságát Budapesten. 2017. május 16-án az Európai Bizottság a kezdeményezést
regisztrálta, jóváhagyta. (A támogató nyilatkozatok összegyűjtésének határideje 2018. május
16.) A regisztrációval a Bérunió kezdeményezése immár a második szakaszba lépett, melynek
során a résztvevő felek az a résztvevő tagállamokban és az Európai Unió valamennyi
tagállamában egy év alatt legalább egymillió aláírást kell, hogy összegyűjtsenek. Ezután a
kezdeményezés benyújtását követő 3 hónapon belül:




a Bizottság fogadja a szervezőket, akik részletesen ismertethetik a kezdeményezésben
felvetett kérdéseket;
a szervezők lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Parlamentben nyilvános
meghallgatáson ismertessék kezdeményezésüket;
a Bizottság hivatalos választ fogad el, amelyben megfogalmazza és megindokolja,
hogy a polgári kezdeményezésre válaszul adott esetben milyen lépésekre kíván
javaslatot tenni, illetve azt is megindokolja, ha a kezdeményezés nyomán nem javasol
lépéseket.

A válasz közlemény formáját fogja ölteni, amely a biztosi testület által elfogadott hivatalos
dokumentum, és az EU összes hivatalos nyelvén megjelenik.
Az is előfordulhat, hogy a Bizottság csak előzetes véleményt alkot a kérdésben, és úgy dönt,
hogy végleges döntésének meghozatalához további vizsgálatokat végez.
A Bizottság nem köteles a kezdeményezés nyomán jogalkotási javaslatot előterjeszteni. Ha
azonban úgy dönt, hogy a polgári kezdeményezésre válaszul jogalkotási javaslatot terjeszt elő,
ez a javaslat a jogalkotó (rendszerint az Európai Parlament és a Tanács, bizonyos esetekben
csak a Tanács) elé kerül, és elfogadása esetén jogszabály válik belőle.
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A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a szerepe az aláírásgyűjtésben
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint az „Egyenlő munkáért egyenlő bért” elnevezésű
európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos aláírásgyűjtés támogatója, adatkezelője
[Bizottsági nyilvántartási száma: ECI (2017)000006, a továbbiakban: „Bérunió] ezúton teszi
közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.
Az Adatkezelők adatai, az adatkezelés rövid folyamata
Az adatok kezelője a Jobbik Magyarországért Mozgalom („Adatkezelő”).
Székhelye: 1113 Budapest Villányi út 20.B
Levelezési cím: 1113 Budapest Villányi út 20.B
E-mail címe: jobbik@jobbik.hu
Az Adatkezelők felelősek a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó
személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges
változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon
érhető el.
További adatkezelők:
A 211/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „a polgári kezdeményezés
szervezőit és a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóságokat adatkezelőnek kell
tekinteni (…).”
Gyöngyösi Márton (1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) az adatkezelést, mint az „Egyenlő
munkáért egyenlő bért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés vezetője, az Európai
Béruniót kezdeményező polgári bizottság képviselőjeként végzi. Gyöngyösi Márton a
211/2011/EU rendelet által előírt eljárási cselekmények végrehajtása érdekében kapja meg a
támogató nyilatkozatokat a Jobbik Magyarországért Mozgalomtól. A Jobbik Magyarországért
Mozgalomnál ezután a cselekmény után nem maradnak támogató nyilatkozatok. Amennyiben
a polgári kezdeményezés sikertelen kimenetelű lenne (tehát nem gyűlne össze a megfelelő
számú aláírás), ez esetben Gyöngyösi Márton felelős a támogató nyilatkozatok (adatok)
megsemmisítéséért.
Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u.3.): A magyaroroszági lakcímmel
rendelkező magyar állampolgárok aláírásait - mind az online, mind pedig a hagyományos
gyűjtés esetén – Gyöngyösi Márton, mint a polgári bizottság képviselője, a Nemzeti
Választási Bizottság részére nyújtja be ellenőrzés céljából, illetve abból a célból, hogy a
Nemzeti Választási Bizottság kiállítsa az igazolást a hiteles támogató aláírások számáról. Ezt
az igazolást nyújtja be a Gyöngyösi Márton az Európai Bizottsághoz. A szervezőknek nem
kell átadniuk az Európai Bizottság részére a személyes adatokat tartalmazó aláírásgyűjtő
íveket, hanem csak a 211/2011/EU rendelet 15. cikk (2) bekezdése szerinti hatóságok által
kiadott igazolásokat kell a Bizottsághoz benyújtaniuk. A Bizottság tehát nem fogja ellenőrizni
magukat az aláírásokat (így azokat részére adatkezelő nem is továbbítja), arra ugyanis a
tagállami választási hatóság (a magyarországi személyes adatok tekintetében az NVB)
jogosult. Ennek megfelelően az érintettek személyes adatai nem kerülnek az Európai
Bizottság kezelésébe. Amennyiben Gyöngyösi Mártontól, mint a polgári kezdeményezés
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vezetőjétől a Nemzeti Választási Bizottság elé kerülnek a támogató nyilatkozatok (tekintettel
arra, hogy feltételezhetően összegyűlt a megfelelő számú aláírás), akkor az aláírások
összesítése után a Nemzeti Választási Bizottság a felelős a támogató nyilatkozatok (adatok)
megsemmisítéséért.
A fentiek alapján tehát mind Gyöngyösi Márton, mind az a Nemzeti Választási Bizottság is
adatkezelést végeznek.
A felhasználók által megadott adatok kezelése
Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a következők:
 teljes név
 állampolgárság
 személyazonosító igazolvány száma/személyi azonosító
 aláírás
Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelés aláírásgyűjtés-európai polgári kezdeményezés érdekében történik arra
tekintettel, hogy a jelentős bérkülönbségek miatt a munkavállalók mozgása egyirányú. A
tömeges kivándorlás miatt a kevésbé kedvező helyzetű tagállamok még inkább lemaradnak.
Eközben a gazdagabb tagállamok a munkavállalók tömeges beáramlását az érdekeiket sértő
beavatkozásként érzékelik, és ez szétszakítja az EU-t. Az EU-nak egyértelműen bizonyítania
kell a munkavállalók szabad mozgását érintő bérkülönbségek felszámolására irányuló
szándékát, és ehhez – fennmaradása biztosításának céljából – hatékonyabb kohézióra van
szüksége. Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig, vagyis az európai polgári
kezdeményezésre vonatkozó hazai és uniós jogi szabályozás szerint az eljárás befejezéséig
tart.
A személyes adatok kezelésének jogalapja
A támogató nyilatkozat aláírásával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelők a
személyes adataikat kezeljék. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon és az
aláírásgyűjtő íveken. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők, illetve az általuk esetlegesen igénybevett
Adatfeldolgozók, valamint az adattovábbítás címzettjei a hatályos jogszabályok szerint
jogosultak.
A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
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címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@wageunion.eu címen és postai levél útján a
következő postai címen: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest Villányi út 20.B,
mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított
legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az
info@wageunion.eu címen vagy a következő postai címen: Jobbik Magyarországért
Mozgalom, 1113 Budapest Villányi út 20.B mindkét esetben a levelezési cím megadásával.
Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről
írásban értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben
vagy egészben – az info@wageunion.eu címén vagy postai úton a következő címen: Jobbik
Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest Villányi út 20.B., ingyenesen, indokolás nélkül,
a levelezési cím megadásával.
Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az
adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 naptári napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja
a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy
az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő
döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó
– a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül
bírósághoz fordulhat.
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Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók
hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság
követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró
Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából
eljáró esetleges Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon
nekünk az info@wageunion.eu e-mail címre, vagy a következő postai címre: 1113 Budapest
Villányi út 20.B.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.), vagy bírósághoz fordulhat.
Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
2017. szeptember 18.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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