
Hogyan kezeli a Kieskompas - Választási Iránytű a személyes adataimat? 

 

Adatvédelmi nyilatkozatunk (HUN) 

- Kik vagyunk 

A Kieskompas egy 2006 óta működő magánkézben lévő kutatócég. Az intézet nemzetközi szinten 

függetlenül működő tudományos szervezet, egyik társalapítója az amszterdami VU Egyetem. A 

Kieskompas csapatát elkötelezett és lelkes kutatók alkotják. 

- Miért gyűjtünk adatokat?  

Az adatokat a politikatudomány területén végzett kutatáshoz gyűjtjük. Ez nemcsak az informatív 

adatelemzések elvégzéséhez szükséges, hanem lehetővé teszi a kormányzati szervek és más érintett 

intézmények számára is az adatokon alapuló szakpolitikák végrehajtását. Egyes esetekben más 

tudósok kutatásához is biztosítunk anonimizált adatokat. Az általunk végzett elemzéseket megosztjuk 

a médiával és más szervezetekkel, például kormányzati ügynökségekkel és nem kormányzati 

szervezetekkel (NGO-k). Ily módon elősegítjük a politikai és társadalmi véleményekről szóló magas 

színvonalú tudósítást. Ezek az elemzések soha nem vezethetők vissza egyes személyekhez. Mindig 

anonimizált és összesített adatokról van szó. 

- Hogyan gyűjtünk adatokat? 

Az adatokat online eszközök (Választási Tanácsadó Applikáció, azaz VAA-k) és célzott panel 

felmérések segítségével gyűjtjük. A legismertebb eszközünk a "Választási Iránytű" nevű online 

szavazási tanácsadó alkalmazás (VAA). Eddig több mint 40 ország, több mint 60 millió lakosa 

használta a Kieskompas VAA-t. Ez az eszköz segít a választók tájékoztatásában, abban, hogy tényeken 

alapuló döntést hozhassanak. 

- Hogyan használja a Kieskompas a sütiket?  

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén, mobiltelefonján vagy más eszközén 

kerülnek elhelyezésre, amikor Ön szinte bármilyen webhelyet meglátogat. Mi egy analitikai sütit 

helyezünk el a látogatói statisztikák gyűjtése érdekében. Az Ön látogatása során, a holland 

adatvédelmi hatóság szabályainak megfelelően járunk el, amikor a Google Analytics szolgáltatást 

használjuk. Adatfeldolgozói megállapodást kötöttünk a Google-lal, és az Ön IP-címének utolsó 

nyolcadát elrejttetjük. Nem osztunk meg adatokat a Google-lal, és nem használunk más Google-

szolgáltatásokat a Google Analytics sütikkel együtt. 

Csak analitikai sütiket helyezünk el, és nem helyezünk el nyomkövető vagy funkcionális sütiket. A 

nyomkövető vagy funkcionális sütiket gyakran arra használják, hogy a látogatók viselkedését mérjék 

és elemezzék, vagy hogy munkameneteket tartsanak nyitva az oldalon. Szándékosan döntöttünk úgy, 

hogy nem használunk ilyen típusú sütiket. 

- Milyen adatokat gyűjt a Kieskompas a VAA-val?  

A Kieskompas VAA-ban - a nyilatkozatok megválaszolásán túl - számos további kérdés kitöltését 

kérjük Öntől. Például a nemére, születési évére, legmagasabb iskolai végzettségére, irányítószám-

területének egy részére és politikai preferenciáira (az alábbiakban az általunk gyűjtött adatok teljes 

listáját találja). Jó ha tudja, hogy azt is választhatja, hogy nem válaszol egyik kérdésre sem, és csak az 

állításokra válaszol. Bár a ezen kérdések megválaszolása nem kötelező, reméljük, hogy megteszi. Ezek 

az adatok természetesen nagyon fontosak a tudományos kutatás szempontjából. Ha úgy dönt, hogy 

nem válaszol a kiegészítő kérdésekre, akkor is láthatja a Kieskompas VAA eredményét. Az Ön által 



valamelyik eszközünk kitöltésekor megadott válaszok nem minősülnek személyes adatoknak, ezeket 

határozatlan ideig tárolunk. 

A Kieskompas VAA-ban arra is megkérjük Önt, hogy adja meg e-mail címét, és járuljon hozzá, hogy 

további online tudományos kutatásokban való részvételre szóló meghívásokat kapjon. Mivel az Ön 

személyes adatait kezeljük, a 2016/679 általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) alkalmazzuk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Kieskompas eszköz kitöltése mindig szigorúan anonim módon történik: a 

Kieskompas eszközben nem kapcsoljuk össze az Ön e-mail címét a háttérkérdésekkel és a 

nyilatkozatokra adott válaszokkal. A Kieskompas VAA-kban gyűjtött adatokról az alábbi táblázatban 

találhat további tájékoztatást: 

 

A Kieskompas VAA-ban gyűjtött adatok típusa 
Hozzájárulás 

nem 
szükséges 

Automatikus 
Hozzájárulás 

szükséges 

Válaszok az állításokra ✓     

A kitöltés ideje   ✓  

Böngésző adatok   ✓  

Naplófájlok a webhely forgalmáról   ✓  

Összesített helyadatok (például a város és a tartomány, ahol 
a Kieskompas-t használja) 

  ✓  

Az Ön eszközére vonatkozó információk (típus, böngésző)   ✓  

Háttéradatok (születési év, nem, iskolai végzettség és az Ön 
irányítószámának egy része vagy egy nagyobb földrajzi 
egység) 

✓     

különleges személyes adatok (pártpreferencia, politikai 
vélemény és szavazási magatartás) ✓     

E-mail cím          ✓ 

 

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a VAA-adataink nem tartalmazzák IP-címeket, és a 

Kieskompas eszközével gyűjtött összes (személyes) adat teljesen anonim marad (még akkor is, ha Ön 

megadja az e-mail címét). Ha úgy dönt, hogy részt vesz egy felmérésben, a személyes adatok 

gyűjtéséhez külön kérjük az önkéntes hozzájárulását. 

- Biztonságos-e az e-mail cím megadása a Kieskompas VAA-ban? 

Abszolút! Az egyetlen személyes adat, amelyet a Kieskompas a felhasználókról tárol, azaz az e-mail 

cím, semmilyen módon nem kapcsolható össze az Ön által megadott válaszokkal. Az adatokat 

informatikai szolgáltatónk dolgozza fel és tárolja. A Kieskompas BV és az informatikai szolgáltató 

között jogilag kötelező érvényű adatfeldolgozói megállapodás van érvényben. Az összegyűjtött 

adatok mindig három fájlból állnak: (1) a kódkönyvből, (2) az anonim adatokból és (3) a biztonságos, 

a többi fájltól elkülönítve tárolt, e-mail címeket tartalmazó fájlból. Minden projekt után az e-mail 

címeket tartalmazó fájlt eltávolítják a szerverekről, és külső merevlemezeken tárolják, amelyek nem 

csatlakoznak az internethez, és egyedi bejelentkezési névvel és jelszóval vannak biztosítva.  Az e-mail 

címek tárolásáról további információt alább talál. 

- Milyen adatokat gyűjtünk a Kieskompas felmérésekkel?  

Az e-mail címeket kizárólag arra használjuk, hogy meghívjuk Önt (további) tudományos 

(longitudinális) vizsgálatokra. Előfordulhat, hogy rövid távon, de néhány év múlva is kaphat felmérési 



meghívót. Ezért az Ön e-mail címét hosszú ideig, de legfeljebb 15 évig őrizzük meg. Ha Önt 

megkeresik egy online felmérésre, természetesen visszautasíthatja a részvételt és/vagy leiratkozhat. 

Mielőtt a válaszadók részt vesznek a felméréseinkben, a résztvevők önkéntes hozzájárulását kérjük. A 

válaszadók bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonásáért 

bármilyen hátrány érné őket.  

Az Ön e-mail címét más adatoktól elkülönítve tartjuk nyilván; a válaszadók e-mail címéhez 

automatikusan egyedi azonosítókat rendelünk. Ez lehetővé teszi a felmérési adatok pszeudo-

anonimizálását. A pszeudo-anonimizálás lehetővé teszi longitudinális kutatások elvégzését és több 

olyan felmérés adatainak összekapcsolását, amelyeket ugyanazok a válaszadók végeztek, anélkül, 

hogy személyes adatokat használnk fel.  

A Kieskompas a Qualtrics (egy GDPR-konform felhőalapú szoftvermegoldás online felmérésekhez) 

szolgáltatásait kihasználva fejleszti a tudományos panelkutatásokat. Az online felmérés során 

gyűjtött adatokat a beérkezést követően mindig pszeudo-anonimizáljuk, ami azt jelenti, hogy minden 

(automatikusan*) gyűjtött személyes adat törlésre kerül (további információért lásd az alábbi 

táblázatot).  

Amikor harmadik felek kutatásokat végeznek adatokkal, csak teljesen anonimizált adatokkal 

dolgoznak, amelyek semmilyen módon nem vezethetők vissza természetes személyekhez.   

A Kieskompas felmérések során gyűjtött adatokról az alábbi táblázatban talál bővebb tájékoztatást: 

 

Az online felméréses kutatás során gyűjtött adatok 
típusa 

Hozzájárulással 
Önkéntes 

hozzájárulással 

IP-cím* 
✓  

Hozzávetőleges helymeghatározási adatok 
(hosszúsági és szélességi fok)* 

✓  

A felmérés megkezdésének és befejezésének 
időpontja 

✓  

A felmérés befejezésének időtartama 
(másodpercben) ✓  

Háttéradatok (születési év, nem, iskolai végzettség 
és az irányítószám vagy egy nagyobb földrajzi 
egység egy része) 

 ✓ 

Különleges személyes adatok (pl. pártpreferencia, 
politikai vélemény és szavazási magatartás)  ✓ 

A felmérés további kérdéseire adott válaszok 
 ✓ 

 

 

- Kapcsolatfelvétel a Kieskompas-szal 

A Kieskompas BV-vel az adatokkal vagy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban e-

mailben (info@kieskompas.nl) vagy telefonon (+31 (0)20 -737 3008) lehet kapcsolatba lépni. Yordan 

Kutiyski - a Kieskompas adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) is kapcsolatba léphet e-mailben 

(yordan@kieskompas.nl), vagy a fent említett telefonszámon. A Kieskompas elérhetőségi adatait a 

felhasználók többféle módon is megtalálhatják. Ez megkönnyíti a felhasználók számára, hogy 



tájékozódjanak, illetve gyakorolhassák adataikhoz fűződő jogaikat. A Kieskompas további 

elérhetőségei az alábbiakban találhatók: 

Kieskompas BV 

Rombout Hogerbeetsstraat 78. 

1052 XH, Amszterdam  

Hollandia 

A Kieskompas bármely, a felhasználóval való kapcsolatfelvétele tartalmazza ezt a dokumentumot, 

beleértve az elérhetőségi adatokat is, akár közvetlen hivatkozáson, akár a weboldalra mutató 

hivatkozáson keresztüli Minden Kieskompas VAA elején megjelenik egy cookie-értesítés, és ha 

(érzékeny) személyes adatokat kérnek, megjelenik egy oldal, ahol (önkéntes) hozzájárulását kell 

adnia. 

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei  

A Kieskompas szeretné biztosítani, hogy Ön teljes mértékben tisztában legyen az összes adatvédelmi 

jogával. Minden Kieskompas-felhasználót a következő jogok illetnek meg: 

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy a Kieskompas-tól másolatot kérjen személyes adatairól.  

Az elfelejtéshez való jog: Jogában áll kérni személyes adatainak törlését. Az "elfelejtéshez való jog" 

biztonsága érdekében arra kérjük azokat a felhasználókat, akik szeretnék, hogy adataikat töröljék, 

hogy küldjenek nekünk egy e-mailt a kitöltéshez megadott e-mail címről. A számunkra ismert e-mail 

cím nélkül nem tudjuk összekapcsolni vagy megosztani az Ön adatait. A kérelem benyújtásakor a 

Kieskompas adatvédelmi tisztviselője (DPO), megkeresi és összekapcsolja a felhasználó adatait, hogy 

törölni tudja azokat. 

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Önnek joga van kérni, hogy a Kieskompas javítsa ki az Ön által 

pontatlannak ítélt adatokat. Jogában áll továbbá kérni, hogy a Kieskompas egészítse ki az Ön által 

hiányosnak ítélt információkat. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a Kieskompas-nak megadott személyes 

adatait közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az "elfeledtetéshez való jog" alternatívájaként Ön jogosult 

kérni, hogy a Kieskompas bizonyos körülmények között korlátozza az Ön személyes adatainak 

feldolgozását. Ennek oka lehet, hogy Önnek problémái vannak a Kieskompas birtokában lévő 

információk tartalmával vagy azzal, ahogyan a Kieskompas az Ön adatait feldolgozta.  

A feldolgozás elleni tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között tiltakozzon 

személyes adatainak a Kieskompas általi feldolgozása ellen.  

Panasztételhez való jog: A Kieskompas felhasználóinak joguk van panaszt tenni egy felügyeleti 

hatóságnál azzal kapcsolatban, hogy a Kieskompas milyen módon kezeli az adataikat. A holland 

adatfelügyeleti hatóság az Autoriteit Persoonsgegevens (Holland Adatvédelmi Hatóság). 

Jogaik biztonságos érvényesítése érdekében arra kérjük a felhasználókat, hogy küldjenek nekünk e-

mailt a számunkra ismert e-mail címre. A számunkra ismert e-mail cím nélkül nem tudjuk azonosítani 

az Ön adatait. A teljes kérelem benyújtásakor a Kieskompas adatvédelmi tisztviselője (DPO) 

gondoskodik az Ön jogainak betartásáról. 


