A TÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

az ügyvédi tevékenységhez és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához
HATÁLYOS: 2022 augusztus 10. napjától
I.

BEVEZETŐ

A Törös Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő, valamint a Törös Ügyvédi Irodának az adott megbízás ellátásával
esetlegesen megbízott együttműködő ügyvédje/ügyvédi irodája (a továbbiakban: „Adatkezelő vagy
Ügyvédi Iroda”) az általa ellátott ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács
(EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerinti „személyes
adatnak” minősülő információkat is kezel. Az Adatkezelő az adatkezelésével érintett természetes
személynek a személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a
GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:
„Tájékoztató”) VII. pontjában meghatározott jogszabályok – adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek
betartásával kezeli.
Az Adatkezelő a vele ügyvédi szolgáltatások nyújtására szerződött személy, mint megbízó (a
továbbiakban: „Megbízó”), – ideértve a kapcsolattartó természetes személyeket, mint érintetteket –
adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A jelen Tájékoztató ezen
személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati
lehetőségeiről ad tájékoztatást.
Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddig
kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól,
amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével
kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi
elérhetőségeinken.
I.1.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Törös Ügyvédi Iroda
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
E-mail cím: office@drtoros.hu
Telefonszám: 06-1-301-7030
Honlap: https://drtoros.hu// (a továbbiakban: „Honlap”)
Adatvédelmi kapcsolattartó: Tóbiás Rita; elérhetősége: tobias@drtoros.hu, illetve a fenti telefonszám
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I.2.

Az adatkezelés helye:

Adatkezelő papír alapú és/vagy gépi feldolgozás keretében kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne
mindkét esetben az Adatkezelő székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás
teljesítésétől függően változó lehet, de elsődlegesen a Megbízó által a megbízási szerződésben és
mellékleteiben megadott személyes adatok, valamint minden további a teljesítés során átadott és/vagy
Megbízó által megismert információ, mely kiterjedhet a Megbízó, vagy más érintett (a továbbiakban
együttesen: „Érintett”) különleges adataira is a jogszabályi és jelen Tájékoztatóban rögzített keretek
között.
II.
II.1.

A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

A megbízással összefüggésben kezelt személyes adatok elsődleges adatkezelési célja a megbízás és
Megbízó utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és Megbízó érdekeit szolgáló
művelet teljesítése, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírások betartása, ideértve a hatósági, bírósági
vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének
teljesítését is.
Fentiekre tekintettel Adatkezelő adatkezelésének jogalapja GDPR 6. Cikk (1) bekezdés:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek; – pontjai.
különleges adatok esetében a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés:
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az GDPR II. Fejezet 9.
Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;
f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy
amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos
az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és
az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; –
pontjai.
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Sorszám

Adatkezelési
tevékenység

1.
ügyfél
azonosítása

2.

ügyfél-átvilágítás

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

érintett
azonosítása,
ellenjegyzés esetén
JÜB azonosítása

GDPR 6. cikk
(1) bek. c)
pont, jogi
kötelezettség
teljesítése,
Üttv. 32-33. §

érintett átvilágítása

GDPR 6. cikk
(1) bek. c)
pont, jogi
kötelezettség
teljesítése,
Pmt. 7-11. §
(17-21. §)

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés időtartama

Üttv.32. § (3) és
(7) bek, 33. § (2)
bek.-ben meghat.
adatok:
a) családi
vezetéknév,
keresztnév
b) születési
vezetéknév
keresztnév
c) anyja neve
d) lakcím
Üttv. 32. § (3) bekezdése
e) születési hely
szerinti adatokat és a 33. §
Ügyfél,
és idő
(2) bek. szerinti adatokat az
ellenérdekű fél,
f) személyi
üzleti kapcsolat
eljárás egyéb
igazolvány száma
megszűnésétől, illetve
résztvevő
g) lakcímkártya
megbízás teljesítésétől
száma
számított 8 évig őrzi az Iroda
h) adóazonosító
jele
i) személyi
azonosító száma
j) útlevél száma
k) személyi
igazolvány és
lakcímkártya
másolata
l) útlevél
másolata
Pmt. 7. § (2) és
(8) bek.-ben
meghat. adatok:
a) családi
vezetéknév,
keresztnév
b) születési
vezetéknév
keresztnév
c) anyja neve
d) lakcím
e) tartózkodási
Ügyfél,
megbízás
hely
ellenérdekű fél,
megszűnésétől/teljesítésétől
f) születési hely
eljárás egyéb
számított 8 évig (Pmt. 56. §
és idő
résztvevő
(2), 57. § (2) bek.)
g) személyi
igazolvány száma
h) lakcímkártya
száma
i) adóazonosító
jele
j) személyi
azonosító száma
k) útlevél száma
l) személyi
igazolvány és
lakcímkártya
másolata
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m) útlevél
másolata
n) állampolgárság
o) kiemelt
közszereplőnek
minősül-e
p) kiemelt
közszereplő
esetén
pénzeszközök

3.

ügynyilvántartás

ajánlatadás

ügyfél jogainak
védelme (Üttv. 53.
§ (1) bek.)

GDPR 6. cikk
(1) bek. c)
pont, jogi
kötelezettség
teljesítése,
Üttv. 53. § (1)
bek.

ügyfél

ajánlat adása

GDPR 6. cikk
(1) bek. b)
pont,
szerződés
teljesítése

ajánlatot kérő
személy

4.

5.

6.

ügyvédi
tevékenység
ellátása – jogi
tanácsadás

Üttv. 53. § (2)
bek.:

GDPR 6. cikk
(1) bek. b) pont
(szerződés
megbízás/szerződés
Ügyfél,
teljesítése), c)
teljesítése, ügyvédi
ellenérdekű fél,
pont (jogi
tevékenység
eljárás egyéb
kötelezettség
ellátása
résztvevő
teljesítése), és
Üttv.1. § (1)
bek.

ügyvédi
megbízás/szerződés
tevékenység
teljesítése, ügyvédi
ellátása tevékenység
okiratszerkesztés
ellátása

GDPR 6. cikk
(1) bek. b)
pont,
szerződés
teljesítése

Ügyfél,
ellenérdekű fél,
eljárás egyéb
résztvevő

ügyfél neve

Vezetéknév,
keresztnév,
telefonszám, email cím,
előadott ügy

Üttv. 53. § (2) bek. szerinti
adatokat az Iroda 5, illetve
10 évig őrzi (Üttv. 53. § (1)
és (5) bek.)

ajánlat beérkezésétől
számított 5 év

1-4. pont szerinti
adatok és az
eljárással
kapcsolatban
megadott
további adatok

megbízás megszűnését
követő 5 évig, elektronikus
forma esetén 10 évig, okirat
ellenjegyzése, ingatlanra
vonatkozó jog közhiteles
nyilv.-ba bejegyzése esetén
10 évig

1-4. pont szerinti
adatok és az
eljárással
kapcsolatban
megadott
további adatok

megbízás megszűnését
követő 5 évig, elektronikus
forma esetén 10 évig, okirat
ellenjegyzése, ingatlanra
vonatkozó jog közhiteles
nyilv.-ba bejegyzése esetén
10 évig
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7.

8.

ügyvédi
tevékenység
ellátása – jogi
képviselet

ügyvédi
tevékenység
ellátása – okirat
és pénzletét

megbízás/szerződés
teljesítése, ügyvédi
tevékenység
ellátása

megbízás/szerződés
teljesítése, ügyvédi
tevékenység
ellátása

1-4. pont szerinti
adatok és az
eljárással
kapcsolatban
megadott
további adatok

Ügyfél,
ellenérdekű fél,
eljárás egyéb
résztvevő

GDPR 6. cikk
(1) bek. c)
pont, jogi
kötelezettség
teljesítése

természetes
személy
megbízás megszűnésétől
Ügyfél,
személyazonosító
számított nyolc évig, de
ellenérdekű fél,
adatai, lakcím,
legalább a letéti szerződés
eljárás egyéb
pénzhelyettesítő
megszűnésétől számított 10
résztvevő
eszköz azonosító
évig
adatai,
bankszámlaszám

9.

szerződő
partnerek
adatainak
kezelése, vevők,
szállítók
nyilvántartása

szerződés
megkötése,
teljesítése,
megszűnése,
szerződési
kedvezmény
nyújtása

GDPR 6. cikk
(1) bek. b)
pont,
szerződés
teljesítése

Név, születési
név, születési idő,
anyja neve,
lakcím,
adóazonosító jel,
adószám,
vállalkozói
igazolvány
száma, személyi
Szerződő
igazolvány szám,
partnerek és
székhely,
kapcsolattartóik
telephely címe,
telefonszám, email cím, honlapcím,
bankszámlaszám,
vevőszám,
(ügyfélszám,
rendelésszám),
online azonosító

10.

jogi személy
ügyfelek, vevők,
szállítók
természetes
személy
képviselőinek
elérhetőségi
adatainak
kezelése

Az adatkezelő jogi
személy
partnerével kötött
szerződés
teljesítése, üzleti
kapcsolattartás

GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pont, az
érintett
hozzájárulása

Szerződő
partnerek
képviselői, és
kapcsolattartói

II.2.

megbízás megszűnését
követő 5 évig, elektronikus
forma esetén 10 évig, okirat
ellenjegyzése, ingatlanra
vonatkozó jog közhiteles
nyilv.-ba bejegyzése esetén
10 évig

GDPR 6. cikk
(1) bek. b)
pont,
szerződés
teljesítése

A természetes
személy neve,
címe,
telefonszáma, email címe, online
azonosítója

szerződés megszűnését
követő 5 évig

Az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői
minőségének fennállását
követő 5 évig

A www.drtoros.hu weboldalra vonatkozó adatkezelés

Az Adatkezelő a drtoros.hu domain tulajdonosa, valamint a Honlap üzemeltetője. A Honlapon
esetlegesen elhelyezett ingyenes tartalmak, tájékoztatások, összefoglalók, cikkek nem minősülnek az
ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti jogi tanácsadásnak, és nem helyettesítik
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az adott tárgyhoz/témakörhöz kapcsolódó és kifejezetten a felhasználó személyes körülményeihez és
igényeihez szabott jogi konzultációt, ennek megfelelően a Honlapon esetlegesen elhelyezett anyagok
nem szolgálhatnak jogi, üzleti, pénzügyi vagy más egyéb döntés meghozatalának alapjául, ebben a
körben Adatkezelő a felelősségét kizárja.
II.2.1. Látogatói adatkezelés a Honlapon - Cookie-k kezelése
Az Adatkezelő a Honlapon cookie-kat és egyéb informatikai programokat nem alkalmaz.
II.3.

Adózással, számviteli feladatok teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli tv.”) 169. §-ában
rögzített kötelezettsége alapján, annak teljesítése céljából, az ott meghatározottak szerint az üzleti évről
készített beszámolót, üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó számviteli bizonylatokat 8 évig, a
törvényi kötelezettsége teljesítése jogalap alapján kezeli.
Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 179.
§-ában rögzített kötelezettsége alapján, annak teljesítése céljából, az ott meghatározottak szerint az
adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott,
valamint a birtokában lévő vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátott okiratokat, és az azokban
foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli.
Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 78. § (3)
bekezdésében rögzített kötelezettsége alapján, annak teljesítése céljából, az ott meghatározottak
szerint az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa
kibocsátott, valamint a birtokában lévő vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátott okiratokat, és az
azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog
elévüléséig, halasztott adó esetében annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5
évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 évig kezeli.

Sorszám

12.

Adatkezelési
tevékenység

Adatkezelés
adó- és
számviteli
kötelezettségek
teljesítése
céljából

Adatkezelés célja

Törvényben előírt adó
és számviteli
kötelezettségek
teljesítése (könyvelés,
adózás)

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont,
jogi
kötelezettség
teljesítése

Érintett

Kezelt adatok

Vevők, szállítók

2007. évi CXXVII.
tv. 169.§ alapján
különösen:
adószám, név,
cím, adózási
státusz, a
számvitelről
szóló 2000. évi
C. törvény
167.§-a, az
1995. évi CXVII.
törvény alapján:
vállalkozói
igazolvány
száma,
adóazonosító jel

Adatkezelés
időtartama

8 év (Számviteli törvény
169.§)
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Kifizetői
adatkezelés

13.

III.
III.1.

Munkavállalók,
Törvényben előírt adó
családtagjaik,
és
foglalkoztatottak,
járulékkötelezettségek GDPR 6. cikk (1)
egyéb
teljesítése (adó-,
bek. c) pont,
juttatásban
2017. évi CL. tv.
adóelőleg, járulékok
jogi
részesülők –
(Art.) 50. §
megállapítása,
kötelezettség adótörvényekben
bérszámfejtés,
teljesítése
előírt személyes
társadalombiztosítási,
adatait, akikkel
ügyintézés)
kifizetői
kapcsolatban áll

8 év (Számviteli törvény
169.§)

ADATBIZTONSÁG
Mit teszünk az Ön adatainak védelméért?

Az Ügyvédi Iroda elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az Ön személyes adatait - valamennyi célú és jogalapú adatkezelés vonatkozásában - a
jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az Ügyvédi Iroda az alábbi elveket követi az általa végzett
adatkezelések során:
✓ Csak jogszerűen, tisztességesen, átlátható módon kezelünk személyes adatot;
✓ Csak célhoz kötötten, takarékosan, pontosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot;
✓ Vigyázunk az Ön személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és szervezési
intézkedéseket alkalmazunk;
✓ Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Az Ügyvédi Iroda a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja.
Az Ügyvédi Iroda az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférés ellen.
IV.

ÉRINTETTI JOGOK ÉS A JOGORVOSLAT

IV.1. Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az Adatkezelő által végzett adatkezelési
tevékenységekkel kapcsolatban?
Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Ügyvédi Iroda kezeli) adatvédelmi jogait és
jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák.
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Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek
megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és
jogorvoslati lehetőségeikről.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd:
GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott
kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg.
Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az
Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arról való tájékoztatása, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ.
Ha a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő
garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
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Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
az érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével
elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Törléshez
(„elfeledtetéshez”)
való jog

Adatkezelés
korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
−

a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

−

Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;

−

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

−

jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát;

−

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

−

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti személyes adatai kezelésének Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben
−

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

−

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;

−

az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;

−

Ön az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése
kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, 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.
Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
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Adathordozhatósághoz
való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az
adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő
akadályozná, ha:
−
−

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Hangsúlyozzuk, hogy az adatok hordozhatóságához való jog fenti gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen
továbbítását.
A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog
(„elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen saját helyzetével
kapcsolatos okokból, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő
nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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.

Hozzájárulás
visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy
a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a
hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által
végzett adatkezelési tevékenységeket.
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Automatizált
döntéshozatal egyedi
ügyekben, beleértve a
profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre
nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes
felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-3911400;
fax:
+36-1-391-1410;
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap:
https://naih.hu/). További adatvédelmi hatóságokhoz az EU-n belül lásd:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu
Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen
eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága
előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

V.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozó(ka)t veszi
igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a
kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját. Az
adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak a jogszabály megengedő rendelkezése,
továbbá az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A további esetleges, jelen pontban fel
nem sorolt adatfeldolgozóról Adatkezelő legkésőbb a szerződéskötéskor tájékoztatást nyújt az Érintett
részére.
Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozás célja

Révész Accounting Kft.
cím: 1097 Budapest, Nádasdy u. 15/B. 8.
em. 8.
telefon: +36 1 219 0877
e-mail: reveszaccounting@gmail.com
kapcsolattartó neve: Juhász Tímea
Prime Consult Kft.
cím: 1238 Budapest, Sommás u. 2.
telefon: +36 35 340 025
e-mail: batizipocsi.orsolya@gmail.com
kapcsolattartó neve: Batizi-Pócsi Orsolya

jogszabályban előírt adó-és
számviteli kötelezettségek
teljesítése

jogszabályban előírt adó-és
számviteli kötelezettségek
teljesítése

Adatfeldolgozással érintett adatok
köre
jelen Tájékoztató II.3. pontjában
rögzített adatok

jelen Tájékoztató II.3. pontjában
rögzített adatok
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Exam Consulting Kft.
cím: 1044 Budapest, Ezred utca 2.
telefon: +36 30 365-7260
e-mail: info@exam.hu
kapcsolattartó neve: Halász János
IT Outsource Bt.
cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.
telefon: +36 70 232 7240
e-mail: madocsa.gellert@itsource.hu
kapcsolattartó neve: Gellért Madocsa
Arnold
IT Anywhere Kft.
cím: 2100 Gödöllő, Palota kert 1. fszt. 1.
telefon: +36 70 583 7315
e-mail: support@flowyer.hu
kapcsolattartó neve: Turucz Sándor

vagyonvédelmi
teljesítése

feladatok

az Érintett magatartása a kép-,
hang-, vagy kép és hangrögzítés
révén,
Érintett
arcképe
(biometrikus adata)

IT támogatás

jelen Tájékoztató II. pontjában
rögzített adatok

IT támogatás

jelen Tájékoztató II. pontjában
rögzített adatok

A fenti adatfeldolgozókon túl az Ügyvédi Iroda tevékenysége ellátása során az alábbi ügyvédekkel és
ügyvédi irodákkal működik együtt:
• dr. Fekete Zita Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. II. emelet; e-mail cím:
drfekete@drtoros.hu; képviseli: dr. Fekete Zita ügyvéd)
• dr. Kapetz Ügyvédi Iroda (1039 Budapest, Cetz János u. 20/C.; e-mail cím: drkapetz@drtoros.hu;
képviseli: dr. Kapetz Mónika ügyvéd)
• dr. Sztvorecz Zsuzsa Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.; e-mail cím:
drsztvorecz@drtoros.hu; képviseli: dr. Sztvorecz Zsuzsa ügyvéd)
• dr. Tengeri Anita egyéni ügyvéd (1164 Budapest, Vágás u. 22. I/3.; e-mail cím:
drtengeri@drtoros.hu)
• dr. Cserép Edit egyéni ügyvéd (1149 Budapest, Egressy út 96-98/A. 2/18.; e-mail cím:
drcserep@drtoros.hu)
• dr. Szentmihályi Judit egyéni ügyvéd (1152 Budapest, Aporháza u. 5/B. 5. ajtó; e-mail cím:
drszenthmihalyi@drtoros.hu)
• dr. Kocsis Klaudia egyéni ügyvéd (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.; e-mail cím:
drkocsis@drtoros.hu)
• dr. Szente Andrea egyéni ügyvéd (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 10.; e-mail cím:
drszente@drtoros.hu)
• dr. Szénási Anikó egyéni ügyvéd (4200 Hajdúszoboszló, Luther u.4.; e-mail:
info@drszenasianiko.hu)
VI.

ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő bármilyen a Megbízóra vonatkozó személyes adatot elsődlegesen a Megbízótól, Megbízó
önkéntes adatközlése alapján, vagy rá tekintettel – a Megbízó és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán
adatközlésre jogosult harmadik személytől szerzi.
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VII.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ, HATÁSVIZSGÁLAT

Adatkezelőnél a GDPR Preambulum (90)-(91) bekezdésére, valamint a GDPR 37. cikkére tekintettel
hatásvizsgálat elvégzésére, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.
VIII.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi
jogszabályokon alapul:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GDPR
Infotv.
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”)
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény („Pmt.”)
Art.
Áfa tv.
Számviteli tv.
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az Adatkezelő fenntartja a jelen Tájékoztató egyoldalú módosításának jogát.
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