
Számlálóbiztosi jelentkezési lap 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadható személyesen Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 

Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján vagy a Jegyzői Iroda személyügyekkel 

foglalkozó munkatársainál, vagy postai úton: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. levélcímen, vagy 

elektronikus úton a nepszamlalas@erzsebetvaros.hu e-mail címen. 

 

1. Név: ………………………..…………………………………………………………... 

2. Lakcím:….……………………………..……………………………………………… 

3. Levelezési cím:  

(Ha eltér a lakcímtől) …………………………………................................. 

4. Telefonszám: ……………………………………………………………………….... 

5. E-mail cím : …...…………………………..……………………..…………………… 

6. Életkor: ……………… 

7. Iskolai végzettség: …………………………………………….. 

8. Gazdasági aktivitás: 

Foglalkoztatott: ⃝ Teljes munkaidőben vagy ⃝ Részmunkaidőben 

⃝ Munkanélküli 

Egyéb: …………………………………………………….. 

9. Amennyiben foglalkoztatott, hol dolgozik: 

⃝ Közszféra ⃝ Egyéb 

10. Részt vett-e már korábban lakossági típusú adatfelvételben? 

Igen, mégpedig: 

⃝ Népszámlálás 

⃝ Próbaszámlálás   

⃝ Mikrocenzus   

⃝ Egyéb interjú típusú adatfelvétel 

⃝ Nem 

11. Számítástechnikai ismereteinek szintje: 

⃝ Kezdő  

⃝ Haladó  

⃝ Professzionális  

 

 

mailto:nepszamlalas@erzsebetvaros.hu


 

 

Adatkezelési tájékoztató a népszámlálásra jelentkezők személyes adataira vonatkozóan: 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő (székhely: 1073 

Budapest, Erzsébet krt. 6., képviseletében eljár: Tóth László jegyző, az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége: dpo@erzsebetvaros.hu ) a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről.  

Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk 

(1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

A személyes adatok megőrzésének ideje: a nyilatkozatok irattárazására vonatkozó szabályok szerint 

kerülnek megőrzésre. Pénzügyi szempontból az adatkezelés időtartama 8 év. 

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintettől, a kezelt adatok köre az első oldalon található. 

Az érintettet megillető jogok 

 Előzetes tájékozódáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggőtényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: 

- az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 

- az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről, 

- a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, 

- jogos érdek érvényesítésén  alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél 

jogos érdekeiről, 

- a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek 

kategóriáiról, ha van ilyen; 

 Az érintett hozzáférési joga 

- Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

Tájékoztatás:  

A népszámlálás szervezésében résztvevő, annak lebonyolításáért felelős Budapest Főváros VII. 

Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal a népszámláláson begyűjtött személyes adatok 

kezelésében semmilyen módon nem vesz részt, Adatkezelőként kizárólag a megbízott számláló 

biztosok adatainak kezelését végzi, az alábbi tájékoztató szerint. 

 

Figyelmeztetés a feladat ellátásával kapcsolatban: 

A számlálóbiztos a munkája során személyes adatok birtokába jut, melyek kezeléséhez, 

másolásához, illetéktelenek részére történő továbbításához, saját részre történő mentéséhez, 

valamint hangfelvétel készítéséhez kapcsolódó jogokkal nem rendelkezik. A megismert személyes 

adatokat – a Megbízási szerződésben foglaltak szerint - köteles elektronikus úton, az előírt módon 

a KSH felé továbbítani. 

 



van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

- Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő 

az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerűmértékű díjat számíthat fel.  

 

 A helyesbítéshez való jog 

- Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

- Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is. 

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

- Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.   

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

o az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

o a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

o a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

- Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 A tiltakozáshoz való jog 

- Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)), vagy jogos 

érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is.  

- Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 



Ön jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni (hatósági jogorvoslathoz való jog), amennyiben 

jogait sértve érzi.  

 A bírósági jogorvoslathoz való jog 

- A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti 

jogait. 

- Adatkezelővel vagy a vele kapcsolatban álló valamelyik adatfeldolgozóval szembeni 

eljárást az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken kell megindítani.  

Kérjük, hogy panaszával első lépésként Adatkezelőt keresse! A panasz elutasítása esetén Adatkezelő 

írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy Bírósághoz is (a törvényszék 

hatáskörébe tartozik).  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 

 cím: 1055 Bp., Falk Miksa u. 9.-11.    

 Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

 telefon: 06-1-391-1400  

 e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Amennyiben részletesebb tájékoztatási igénye van az adatkezelésünkről, kérjük, tekintse meg 

Adatkezelési szabályzatunkat a weboldalunkon: www.erzsebetvaros.hu  

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, ennek megfelelően 

jelentkezem a 2022. évi népszámlásban való részvételre. 

 

 

Budapest,  2022 ……………………………………     

…………………………………………………….. 

Jelentkező aláírása* 

 

 

* A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes. 

Személyes adatok továbbítása:  

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy Adatkezelő a szükséges személyes adataimat 

továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal felé, továbbá, hogy a közölt személyes adataimat a 

Központi Statisztikai Hivatal és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 

Hivatala a 2022. évi népszámlálás előkészítési és összeírási szakaszában adatgyűjtés célból 

kezelje. 
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