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„Azt szeretném, ha az európaiak jövő májusban tisztességes, biztonságos
és átlátható európai parlamenti választásokon hozhatnák meg
politikai döntéseiket. Online világunkban minden korábbinál nagyobb
a beavatkozás és a manipuláció veszélye. Eljött az ideje, hogy az európai
demokrácia megóvása érdekében választási szabályainkat a digitális kor
követelményeinek megfelelően korszerűsítsük.”
Jean-Claude Juncker, 2018. szeptember 12.

A politikai pártok egyre nagyobb mértékben használnak személyes adatokat arra, hogy célzott üzeneteket jutassanak el
polgárokhoz a közösségi médiában a választási időszakok során. A Cambridge Analytica tevékenységével kapcsolatban
napvilágra került információk tanúskodnak arról, hogy milyen kockázatokat jelenthet a modern technológia a választási
eljárásra nézve. A Bizottság a mai napon iránymutatást határoz meg arra vonatkozóan, hogy a hatályos uniós szabályokat
miként célszerű felhasználni e probléma kezelésére és a választási eljárás tisztességességének biztosítására, különösen
a 2019-es európai parlamenti választásokat készülve.
A 2018 májusa óta alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet egyértelmű szabályokat határoz meg arra vonatkozóan,
hogy a választásokon részt vevő szereplőknek milyen módon kell ellátniuk szerepkörüket és megfelelniük az új adatvédelmi
szabályoknak.

A politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó kötelezettségek
A politikai pártok és alapítványok adatkezelők, mivel ők döntenek arról, hogy miért és hogyan kezelik a személyes adatokat.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

KERÜLENDŐ TEVÉKENYSÉGEK:

Válasszák ki a megfelelő jogalapot az emberek
adatainak kezeléséhez, és fordítsanak figyelmet az
érzékeny adatok kezelésére vonatkozó különleges
feltételekre;
Győződjenek meg róla, hogy az általuk használt
rendszerek biztonságosak, és adatvédelmi incidens
esetén haladéktalanul tájékoztassák az embereket;
Tájékoztassák az egyéneket adataik kezelésének
megkezdéséről, és ezt abban az esetben is tegyék meg,
ha az adatokat harmadik felektől gyűjtik;
Bizonyosodjanak meg arról, hogy pontos adatokat
kezelnek, különösen akkor, ha az adatokat különböző
forrásokból állítják össze;
Ha harmadik fél — például adatelemző vállalat –
szolgáltatásait veszik igénybe, ellenőrizzék, hogy azok
jogszerűen szerezték-e be az átvett adatokat.

Ne kezeljenek olyan adatokat, amelyek az emberek
a konkrét választási helyzethez nem kapcsolódó, eltérő
célból adtak meg számukra;
Ne biztosítsanak széles körű hozzáférési jogot az
emberektől kapott adatokhoz. Helyénvaló ellenőrizniük,
hogy szervezetükön belül ki, és milyen jogszerű célokból
férhet hozzá az adatokhoz.

Adatelemző vállalatok / adatközvetítők
Az adatelemző vállalatok/adatközvetítők adatkezelők vagy adatfeldolgozók attól függően, hogy milyen mértékű ellenőrzést
gyakorolnak a kezelése felett. Például, ha egy adatelemző vállalat egy politikai párt utasítására kezeli az emberek adatait,
akkor adatfeldolgozó.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

KERÜLENDŐ TEVÉKENYSÉGEK:

Válasszák meg a megfelelő jogalapot az emberek
adatainak kezeléséhez;
Az alábbi szövegrész csak arra az esetre érvényes, ha az
adatelemző vállalat/adatközvetítő adatkezelő.
Ha érzékeny adatokat (pl. etnikai származás) kezelnek,
az adott személy kifejezett hozzájárulása szükséges;
vagy alkalmazzák az általános adatvédelmi rendeletben
előirányzott egyéb kivételeket;
Győződjenek meg róla, hogy az általuk használt
rendszerek biztonságosak, és adatvédelmi incidens
esetén haladéktalanul tájékoztassák az embereket;
Ha
az
emberekkel
kapcsolatos
különböző
adathalmazokat ötvöznek, gondoskodjanak arról, hogy
ezt pontosan és jogszerűen végezzék;
Az utolsó pont csak arra az esetre érvényes, ha az
adatelemző vállalat/adatközvetítő adatfeldolgozó
Nyújtsanak segítséget a velük együttműködő harmadik
feleknek — így például politikai pártoknak –, ha azoknak
szükségük van a segítségre, például az adatvédelmi
hatásvizsgálat elkészítésekor.

Ne kezeljenek olyan adatokat, amelyek az emberek
a konkrét választási helyzethez nem kapcsolódó, eltérő
célból adtak meg számukra;
Tájékoztassák az embereket minden egyes adatkezelési
célról, különösen akkor, ha harmadik félnek – például egy
politikai pártnak – értékesítik az adatokat.

Nemzeti választási hatóságok
A nemzeti választási hatóságok adatkezelők, mivel ők ellenőrzik a választói névjegyzéket.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Végezzenek adatvédelmi hatásvizsgálatot a kockázat értékelése céljából, mielőtt megkezdenék az emberek adatainak
kezelését;
Az emberek adatainak kezelésére vonatkozó jogalap általában jogi kötelezettség teljesítése vagy jogszabályon alapuló
közérdekű feladat elvégzése.

Közösségi média platformok
A közösségi média platformok adatkezelők, mivel a platformjaikon kezelik az emberek adatait.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

KERÜLENDŐ TEVÉKENYSÉGEK:

Válasszák meg a megfelelő jogalapot az emberek
adatainak kezeléséhez;
Ha érzékeny adatokat (pl. etnikai származás) kezelnek,
az adott személy kifejezett hozzájárulása szükséges;
vagy alkalmazzák az általános adatvédelmi rendeletben
előirányzott egyéb kivételeket;
Biztosítsanak az embereknek olyan ellenőrzési és
beállítási lehetőségeket, amelyek segítségével azok
hatékonyan gyakorolhatják jogaikat, például amikor
adataik helyesbítését vagy törlését kérik.
Győződjenek meg róla, hogy az általuk használt
rendszerek biztonságosak, és adatvédelmi incidens
esetén haladéktalanul tájékoztassák az embereket.

Ne osszák meg az adatokat harmadik felekkel, például
adatelemző vállalatokkal, kivéve, ha a felhasználók ehhez
kifejezett hozzájárulásukat adták.
Ha a felhasználóik adatait harmadik felekkel megosztják,
ezt világosan tüntessék fel platformjuk szerződési
feltételeiben.
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