Adatvédelm i táj ékoztató és nyilatkozat
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a jelen

nyilatkozaton
felttintetett aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az országgyiílésről szóló
2012. évi xxxu. törvény 90.$ (2) bekezdése a|apján kötelezően benyújtott
vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út l20.)
legkésőbb az országgyíilési képviselővel fennálló családtagi minőségem megsztinésétől
számitott két évig az Altalános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation,
,,GDPR'') 6. cikk (1) a) pontjában ta|álhatő önkéntes hozzájárulás alapján kezelje, és azokat az
országgyúlésről szóló 2012. évi XxxVI. törvény 94. $ (2) bekezdése ellenére, a
www. i obbik.hu honlapon nyilvánoss ágr a hozza.

Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való
hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszefiiggésben tájékoztatást kérhetek az
adatkezelőtől.

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tá$ékortaútst kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illefue törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.
Aláírásommalnyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budap est, 2O2l.január 11
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jelen

nyilatkozaton
felttintetett aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 90.$ (2) bekezdése alapján kötelezően benyűjtott
vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út l2o.)
legkésőbb az országgyíilési képviselővel fennálló családtagi minőségem megsztinésétől
számitott két évig az Alta|ános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation,
,,GDPR'') 6. cikk (1) a) pontjában található önkéntes hozzájárulás alapján kezelje, és azokat az
országgyalésről szóló 2012. évi XXXU. törvény 94. $ (2) bekezdése ellenére, a
www jobbik.hu honlapon nyilvánoss ágr a hozza.

Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való
hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszefiiggésben tájékoztatást kérhetek az
adatkezelőtől.

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tá$ékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.

Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budap est, 202l
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nyilatkozaton
feltÍintetett aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az országgyíílésrőlszóló
2012. évi Xxxu. törvény 90.$ (2) bekezdése alapján kötelezően benyújtott
vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út 120.)
legkésőbb az országgyúlési képviselővel fennálló családtagi minőségem megszíinésétől
számitott két évig az Altalános Adafuédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation,
,,GDPR'') 6. cikk (l) a) pontjában található önkéntes hozzájáru|ás alapján kezelje, és azokat az
országgyulésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. $ (2) bekezdése ellenére, a
www.iobbik.hu honlapon nyilvánoss ágr a hozza.
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tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való
adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszefiiggésben tájékoztatást kérhetek az

Tudomásul veszem
hozzájárulátsomat

az

adatkezelőtől.

Amennyiben az adatkezelés jogszeniségétkifogásolom, tájékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illewe törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelőnél, valamint a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.

Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabá|yokat.
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a jelen

nyilatkozaton
az orczággyúlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 90.$ (2) bekezdése alapján kötelezően benyűjtott
vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út l20.)
legkésőbb az országgyúlési képviselővel fennálló családtagi minőségem megszíínésétől
számitott két évig az Altdrános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation,
,,GDPR'') 6. cikk (1) a) pontjában található önkéntes hozzájárulás alapján kezelje, és azokat az
orczággyúlésről szóló 2012. évi XXXM. törvény 94. $ (2) bekezdése ellenére, a
wwwjobbik.hu honlapon nyilvánoss ágra hozza.
felttintetett aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy

Tudomásul veszem aú. a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való
hozzájáruIásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom'
valamint személyes adataim kezelésévelösszefiiggésben tájékoztatást kérhetek az
adatkezelőtől.

Amennyiben aZ adatkezelés jogszeríiségétkifogásolom, tá$ékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről, valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelőnél, valamint a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.

Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtamaz adatkezelési szabályokat.

Kelt: Budap est, 202l .j anuár 4j

