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„Az emberi méltóság sérthetetlen.
Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
/Magyarország Alaptörvénye II. cikk/

Állítólag a miskolci megyei kórház szülészetén roma származású nőket, belegyezésük nélkül szülés után, orvosi utasításra, hogy többet ne szülhessenek, az anyák
petevezetékét el kötötték. A kényszer sterilizáció – egy súlyos ember jogi probléma.
1. Kérjük az Országgyűlést: Haladéktalanul vizsgáltassák ki a roma nők ellen állítólag elkövetett szélsőséges emberi jogsértéseket, hogy mielőbb büntessék meg az
elkövetőket és szolgáljanak megfelelő elégtétellel az áldozatoknak
2. Kérjük az Országgyűlést, vessenek véget a szülészeten a faji alapú megkülönböztetésnek
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Adatkezelési tájékoztató
Az adtakezelés célja: Az aláírásgyűjtés célja támogató aláírások összegyűjtése és az összegyűjtött aláírások benyújtása az Magyarország Kormánya, az
Országgyűlés, Orbán Viktor miniszterelnök valamint az emberi erőforrások minisztere számára. Az aláírásgyűjtés során Öntől gyűjtött adat az Ön neve, a
lakcímkártyáján is szereplő lakcíme a telefon és/vagy email címe és az Ön sajátkezű aláírása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön jelen tájékoztató megismerését követően kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés folyamata az a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) és információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján történik.
Ki férhet hozzá az Ön adataihoz? Az aláírásgyűjtés során rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete 3780
Edelény, Borsodi út 26. elnöke: Dánielné Tóth Beáta, email: romanok3780@gmail.com Az adatgyűjtés általában az adatkezelő által megbízott aktivisták útján,
aláírásgyűjtő íveken történik. Az Egyesület az aláírásgyűjtés befejezését követően az aláírásgyűjtő íveket átadja az adatkezelés céljai között felsorolt személyek,
szervezetek számára.
Meddig kezelik az Ön adatait? Az adatkezelő legkésőbb 2020. szeptember 30. napján lezárja az aláírásgyűjtést. Az adatkezelő a kezelt személyes adatok
egyikét sem hozza nyilvánosságra. Mivel az adatkezelés célja a támogató aláírások gyűjtése, az aláírásgyűjtő íveken szereplő személyes adatokat az adatkezelő
kizárólag az aláírásgyűjtő íven felsorolt kérések meghatározott személyekhez, szervezetekhez történő eljuttatása során használja fel.
Hogyan rendelkezhet az adatairól? Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja, illetve az adatkezelés ellen
abban az esetben, ha a hozzájárulás már megtörtént visszavonása miatt vagy más okból – így annak jogellenességére vagy a cél megszűnésére hivatkozva –
tiltakozzon. A hozzájárulás visszavonása, illetve megalapozott tiltakozás esetén az érintett adatokat töröljük.
Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait? Ön hozzáférhet az Egyesület által Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet
tőlünk arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen eljárásban kezeljük, kérheti személyes adatainak módosítását, törlését,
továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását egy az egyesülethez intézet írásbeli nyilatkozattal teheti meg.
Hol élhet panasszal? Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu).

