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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

„Az oktatás helyzetéért és a BÉRÜNKÉRT!” című petíciós kampányhoz  

 

Adatkezelő megnevezése: Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda 

Adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 

Adatkezelő e-elérhetősége: psz@pedagogusok.hu  

Adatkezelő képviselője: Szabó Éva Zsuzsanna, elnök 

 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda (továbbiakban: PSZ vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató 

elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog 

megvalósulását. 

A tájékoztató időbeli hatálya 2021. augusztus 19. napjától visszavonásig tart. 

 

„Az oktatás helyzetéért és a BÉRÜNKÉRT!” című kampány adatkezelése 

A PSZ aláírásgyűjtő kampányt indít, amelynek célja, hogy a petíciót támogatók által felszólítsuk a kormányt, 

hogy tegyen érdemi lépéseket az oktatási ágazatban foglalkoztatottak helyzetének és bérének emelése 

érdekében a petícióban megfogalmazott pontoknak megfelelően. 

A programot bármely személy támogathatja, aki a céljával egyetért. A petíciós kezdeményezést aláíró / ahhoz 

csatlakozást lehetővé tevő funkció igénybevételekor Ön a vezetékneve, keresztneve és e-mail címe 

megadásával online aláírásgyűjtésben vesz részt. A petíció aláírása után személyes adatai e-mail marketing 

alkalmazással automatikusan szinkronizálhatók, illetve ez alapján lehetőség nyílik a petíciót aláírók 

statisztikai (számának és arányának) vizuális megjelenítésére is. A petíciót aláírók keresztneve és 

vezetéknevének kezdőbetűje nyilvános, egyéb adata nem. A neveket kizárólag a petíció címzettje (PSZ) kapja 

meg. Az e-mail cím megadása az online petíció aláírásához azért szükséges, mert az aláírás megerősítő e-mail 

útján kerül rögzítésre. 

Az Adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a petícióban foglalt cél elérésig, de 

legkésőbb 2021. december 31. napjáig kezeli. 

Tekintettel arra, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy 

abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető, ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges 

személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is. 
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A petíció adatkezelésének részletezése:  

adatkezelés célja: a kampányban kitűzött cél; 

kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím; 

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

kezelése a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása; 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb 2021. 

december 31-ig; 

adattárolás módja: elektronikusan; 

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

való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog; 

automatizált döntéshozatal: nincs.  

Az adatkezelés szabályai: 

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését és kezelését a jogszabályokra figyelemmel és biztonsági 

intézkedések mellett végzi az adatkezelésekre vonatkozó belső szabályainak megfelelően. 

Az adatok gyűjtése az Adatkezelő által kezelt oldalon történik, a petíció aláírása során megadott adatokhoz 

kizárólag a PSZ kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá. Az adatokat céltól eltérően vagy magáncélra senki 

nem használhatja fel. 

Az érintettek jogainak érvényesítése:  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a PSZ 

feltüntetett elérhetőségein. 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Bíróságon élhet. 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 19. 

Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda 

 

 


