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DR. MUDRI SÁNDOR BALÁZS EGYÉNI ÜGYVÉD 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Dr. Mudri Sándor Balázs egyéni ügyvéd mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), a „https://mudridr.com” domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: 
„Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott – jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott – 
ügyvédi szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

Adatkezelő megnevezése: dr. Mudri Sándor Balázs egyéni ügyvéd 

Székhelye: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 28. IV/1. 

Nyilvántartást vezető szerv: Budapesti Ügyvédi Kamara 

Kamarai azonosítószám: 36072713 

E-mail címe: mudri@mudridr.com 

Telefonszáma: +36205198012 

 

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja 

 

Jelen okiratba foglalt Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának és a vonatkozó szabályoknak rögzítése 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 az 
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”, „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények alapján, illetve az átláthatóság 
alapelvének megfelelően az Adatkezelő tisztességes adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. 

 

Az adatvédelem a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti, 
amelynek célja az érintett személyek jogainak védelme, és annak megakadályozása, hogy a személyes adatokat jogosulatlanul ne ismerhessék meg arra jogosulatlan személyek. 

 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználók elfogadják a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért 
kérjük, hogy a Weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 
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Jelen Tájékoztatóban a Weboldal használatával, illetve az Adatkezelő ügyvédi szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos adatkezelés lényeges körülményeiről, módjairól, elveiről, az adatkezelés 
jogalapjáról, céljáról és időtartamáról olvashat részletes információkat. 

 

2. A Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, 
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;  

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik 
az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből 
nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;  

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

Ügyvédi titoktartási kötelezettség: az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató XVI. pontjában meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség.  

Üzleti titok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági 
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 
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3. A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya 

 

Adatkezelő a Weboldalra látogatónak, illetve az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő természetes személynek (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”), illetve 
az ügyvédi megbízási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésével és teljesítésével összefüggésben vagy más célból az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő 
egyéb természetes személynek és az előzőekben meghatározott természetes személyek nevében bármilyen jogcímen eljáró képviselőjének, továbbá az Adatkezelővel 
kapcsolatba kerülő jogi személynek vagy más entitásnak a képviseletében vagy a vele való kapcsolattartás során egyébként eljáró természetes személynek (a 
továbbiakban: „Kapcsolattartó”) mint az Adatkezelő adatkezelésével érintett személynek ( a továbbiakban együttesen: „Érintett”) személyes adatait a GDPR, az 
„Infotv.” és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak, valamint a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli. 

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

 

Adatkategória Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 

Kapcsolatfelvétel 
és 
kommunikáció 
során megadott 
személyes 
adatok  

 

Az Adatkezelővel nem szerződő 
félként vagy szerződő fél 
Kapcsolattartójaként kapcsolatba 
lépő vagy kapcsolatban álló 
természetes személynek az általa 
vagy harmadik személy által az 
Iroda részére megadott személyes 
adatai: 

- név, telefonszám, e-mail cím, 
lakcím, illetve elérhetőségi vagy 
más, a kapcsolattartáshoz 
szükséges vagy azzal összefüggő 
adatok. 

Az érintett, önkéntes 
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja) alapján, illetve 
az Adatkezelő jogos érdeke a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja) alapján 

A kapcsolat létrehozása, 
fenntartása 

Amennyiben nem jön létre 
szerződéses kapcsolat, a 
személyes adatok az utolsó 
kapcsolatfelvételtől számított 90. 
napon belül törlésre kerülnek. 

A hozzájárulás visszavonása 
esetén a személyes adatok teljes 
köre törlésre kerül. 

Kapcsolatfelvétel a 
Weboldalon, „Cookie”-k 

A Weboldalon külön erre 
szolgáló felületen a 
Felhasználónak lehetősége van 
megadni adatait annak érdekében, 
hogy az Adatkezelővel a 
kapcsolatot fel tudja venni, 
továbbá tájékoztatást kapjon az 

Az érintett, önkéntes 
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja) alapján, illetve 
az Adatkezelő jogos érdeke a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja) alapján 

A kapcsolat létrehozása, 
fenntartása 

Amennyiben nem jön létre 
szerződéses kapcsolat, a 
személyes adatok az utolsó 
kapcsolatfelvételtől számított 90. 
napon belül törlésre kerülnek. 
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Adatkezelő szolgáltatásaival 
kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel 
során a következő személyes 
adatok megadása szükséges (a *-
al jelölt adatok megadása 
kötelező): 

• név*; 

• e-mail cím*; 

• üzenet*. 

Adatmegadásra kizárólag 16. 
életévüket betöltött személyek 
jogosultak. 

„Cookie”-k: a Weboldal a 
Felhasználó egyénre szabott 
kiszolgálása, és a kényelmi 
funkciók érdekében „cookie”-kat 
használhat. „Cookie”-k 
használata esetén ennek 
keretében a Felhasználónak a 
Weblapra történő látogatásakor a 
látogatás időpontja, a Felhasználó 
böngészőjének adatai, IP címe 
valamint a használt operációs 
rendszer és a nyelvi beállítások 
naplózásra kerülnek. Ezen 
adatokat az Adatkezelő nem 
kapcsolja össze más személyes 
adatokkal, kizárólag statisztikai 
kimutatások célját szolgálják. 

A hozzájárulás visszavonása 
esetén a személyes adatok teljes 
köre törlésre kerül. 

A Szerződés megkötésével és 
teljesítésével kapcsolatban 
kezelt személyes adatok 

Az ügyfél, az ügyfél képviselője, 
az ellenérdekű felek, tanúk, 
szakértők és egyéb természetes 
személyek a konkrét megbízás 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja (a szerződő fél kérésére 
történő lépések megtétele, a 
Szerződés megkötését követően 

A Szerződés megkötése és 
teljesítése, továbbá a Szerződéssel 
kapcsolatos jogosultságok és 
kötelezettségek igazolása, és az 

A szerződés időtartama alatt, 
illetve a szerződés 5 (öt) év, 
illetőleg 10 (tíz) év (az Ügyvédi tv. 
53. § (3) és (5) bekezdési alapján), 
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teljesítésével kapcsolatban kezelt 
személyes adatai (név, lakcím, 
adóazonosító jel, levelezési cím, 
telefon, fax, e-mai elérhetősége, 
valamint a Szerződés 
teljesítésével összefüggő további 
személyes adatok). A szerződő fél 
Kapcsolattartójának neve, a 
képviselet 
típusa/munkakör/beosztás, 
telefon, e-mai elérhetőség, illetve 
a képviseletre vonatkozó további 
adatok. 

Adatkezelő Megbízója 
Kapcsolattartójának személyes 
adatai: Kapcsolattartó családneve, 
keresztneve, beosztása, 
telefonszáma és email címe. 

pedig a Szerződés teljesítése), a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: „Ügyvédi tv.”) 1. § 
(1) bekezdése. A Kapcsolattartó 
személyes adatait az Iroda – 
érdekmérlegelési teszttel 
alátámasztott – jogos érdeke 
alapján kezeli. Az 
érdekmérlegelési tesztet az 
adatkezeléssel érintett személy 
kérelmére az Iroda 
megismerhetővé teszi. Az Iroda 
jogos érdeke a Szerződések 
megkötése és teljesítése körében a 
képviselet igazoltsága és a 
kapcsolattartás. A Kapcsolattartó 
jogosult ezen adatkezelés ellen 
tiltakozni. 

abból fakadó jogok érvényesítése, 
valamint a Szerződés 
teljesítésével összefüggő 
kapcsolattartás. 

illetve a Szerződés megszűnését 
követően ameddig a Szerződéssel 
kapcsolatban igény 
érvényesíthető, de legalább a 
Szerződés megszűnését, illetve, 
ha jogvita keletkezett, annak 
lezárását követő 6 (hat) év. 
Amennyiben Szerződés nem jön 
létre, az Iroda a Szerződés 
létrehozása iránti eljárás során 
tudomására jutott személyes 
adatokat addig kezeli, ameddig a 
Szerződés létrejöttének 
meghiúsulásával kapcsolatban 
igény érvényesíthető, de legalább 
a Szerződés meghiúsulását, 
illetve, ha jogvita keletkezett, 
annak lezárását követő 6 (hat) 
évig. A nevezett bekezdésekben 
nem szereplő, a megbízással 
kapcsolatos adatokat az elévülési 
idő végéig őrzi az Adatkezelő. 

Adatkezelő a Kapcsolattartó 
személyes adatait a 
Kapcsolattartó személyének 
változásától számított legfeljebb 1 
(egy) évig őrzi. 

Adattovábbításra nem kerül sor. 

Az Adatkezelő a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: „Számviteli tv.”) 
169. §-a szerinti kötelezettsége 
alapján a számviteli bizonylatot 
(ideértve a főkönyvi számlákat, az 
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analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), és az 
azokban foglalt, azokhoz tartozó 
személyes adatokat a Szerződés 
megszűnését követő 8 (nyolc) 
évig, jogvita esetén, ha az későbbi 
időpont, a jogvita lezárását 
követő 5 (öt) évig törvényi 
kötelezettsége teljesítése 
jogalapján kezeli. 

Az Adatkezelő az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: „Áfa tv.”) 179. §-a 
szerinti kötelezettsége alapján az 
adómegállapítás hiánytalan és 
helyes volta ellenőrizhetőségének 
érdekében az általa kibocsátott, 
valamint a birtokában levő vagy 
egyéb módon rendelkezésére álló 
okiratokat és az azokban foglalt, 
azokhoz tartozó személyes 
adatokat legalább az adó 
megállapításához való jog 
elévüléséig kezeli. 

Az Adatkezelő az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: „Art.”) 
78. § (3) bekezdése szerinti 
kötelezettsége alapján, az 
adómegállapítás hiánytalan és 
helyes volta ellenőrizhetőségének 
érdekében az általa kibocsátott, 
valamint a birtokában levő vagy 
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egyéb módon rendelkezésére álló 
okiratokat és az azokban foglalt, 
azokhoz tartozó személyes 
adatokat az adó megállapításához 
való jog elévüléséig, halasztott 
adó esetén annak esedékessége 
naptári évének utolsó napjától 
számított 5 (öt) évig, jogvita 
esetén annak lezárását követő 5 
(öt) évig kezeli. 

Ügyfél-átvilágítással 
kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő az Ügyvédi tv. 32. § 
(1) bekezdése és a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és 
megakadályozásáról 2017. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: 
„Pmt.”) 6. § szakasza szerinti 
kötelezettsége alapján, a törvényi 
kötelezettsége teljesítése céljából, 
az ott meghatározott feltételek 
szerint – a jogi tanácsadásra 
kötött Megbízási Szerződés esete 
kivételével – a Megbízási 
Szerződés megkötésekor elvégzi a 
természetes személy megbízónak, 
valamint a Kapcsolattartónak 
illetve a természetes személy 
tényleges tulajdonosainak 
azonosítását (a továbbiakban: 
„Ügyfél-átvilágítás”), melynek 
során az alábbi adatokat kezeli: a 
Pmt. 7. § (2) és a Pmt. 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
személyes adatok. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és a Pmt. 7-11.§ 
szakaszai, illetve adott esetben a 
17.§-21.§ szakaszai. 

Adatkezelő a 
személyazonosságot igazoló 
ellenőrzése érdekében a fenti 
adatokat tartalmazó okiratokról – 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzése és 
megakadályozása, a Pmt.-ben 
meghatározott kötelezettségek 
megfelelő teljesítése, az ügyfél-
átvilágítási kötelezettség teljes 
körű végrehajtása, valamint a 
felügyeleti tevékenység hatékony 
ellátása céljából – másolatot 
készít. Az Adatkezelő az ügyfél-
átvilágítási intézkedések során 
megismert adatok papíralapú 
másolatát megőrzi, az átvilágítás 
megtörténtének tényét az ügy 
iratai között írásban rögzíti, a 
központi nyilvántartásból történő 
adatlekérdezés esetén a válasz 
papíralapú másolatát az ügy 
irataitól elkülönítve kezeli, 
továbbá a megkeresésre adott 

A Pmt. 56. § (2) bekezdése 
alapján, a Megbízási Szerződéstől 
függően, eseti megbízás esetén az 
adatrögzítéstől, tartós megbízás 
esetén az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 8 
(nyolc) év, a Pmt. 58. § (1) 
bekezdése alapján a Pmt. 5. §-
ában meghatározott felügyeletet 
ellátó szerv, a pénzügyi 
információs egység, a nyomozó 
hatóság, az ügyészség és a bíróság 
megkeresésére pedig a 
megkeresésben meghatározott 
ideig, de legfeljebb az üzleti 
kapcsolat megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított 10 (tíz) év. Ha az 
érintettek az adatok rögzítéséhez 
hozzájárulást nem ad vagy adatot 
nem szolgáltat, az Ügyvédi Iroda 
a közreműködést megtagadja. Az 
adatok a Pmt. által megkövetelt 
esetekben kerülnek továbbításra 
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választ elektronikus formában 
tárolja, és az általa vezetett 
nyilvántartásban a Pmt. 57. §-
ában írt adatokat feltünteti 

(Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a 
területi kamara részére, a 75.§ (1) 
bekezdése alapján a NAV-on 
belül működő pénzügyi 
információs egység részére). Az 
adatok az EGT-n kívülre nem 
kerülnek továbbításra. 

Ügyfél-azonosítással 
kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő az Ügyvédi tv. 32. § 
(1) bekezdése szerinti 
kötelezettsége alapján– a jogi 
tanácsadásra kötött Megbízási 
Szerződés esete kivételével – a 
Megbízási Szerződés 
megkötésekor elvégzi a 
természetes személy megbízó, 
valamint a Kapcsolattartó 
azonosítását (a továbbiakban: 
„Ügyfél-azonosítás”), melyek 
során az Adatkezelő az ügyfél 
azonosítással kapcsolatosan az 
alábbi adatokat kezeli: az Ügyvédi 
tv. 32. § (3) és (9) bekezdésében, 
valamint 33. § (2) bekezdésében 
meghatározott adatok. 
Adatkezelő az Ügyfél adatainak a 
nyilvántartott adatokkal való 
egyezőségének és az Ügyfél által 
bemutatott okmányok 
érvényességének ellenőrzése 
céljából a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból, a 
járművezetőiengedély-
nyilvántartásból, az útiokmány-
nyilvántartásból és a központi 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és az Ügyvédi tv. 32-
33. § szakaszai. 

Az Ügyvédi tv. 32. § (1) 
bekezdése szerinti kötelezettsége 
alapján, a törvényi kötelezettsége 
teljesítése céljából, az ott 
meghatározott feltételek szerint – 
a jogi tanácsadásra kötött 
Megbízási Szerződés esete 
kivételével – a természetes 
személy megbízó, valamint a 
Kapcsolattartó azonosítása (a 
továbbiakban: „Ügyfél-
azonosítás”). 

az Ügyvédi tv. 33. § (7) bekezdése 
szerinti kötelezettsége alapján, a 
törvényi kötelezettsége teljesítése 
céljából, az ott meghatározott 
feltételek szerint az Ügyfél 
adatainak a nyilvántartott 
adatokkal való egyezőségének és 
az Ügyfél által bemutatott 
okmányok érvényességének 
ellenőrzése 

A Pmt.-ben meghatározott ideig, 
azaz az ügyleti megbízás 
teljesítésétől számított 8 (nyolc) 
évig, illetve a nyomozó hatóság, 
az ügyészség és a bíróság 
megkeresésére a megkeresésben 
meghatározott ideig, legfeljebb az 
ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított 10 (tíz) évig kezeli. 

Az adatok az Ügyvédi tv. által 
megkövetelt esetekben kerülnek 
továbbításra (Pmt. 30-31. §-ai) a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalon 
belül működő pénzügyi 
információs egység részére. Az 
adatok az EGT-n kívülre nem 
kerülnek továbbításra. 
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idegenrendészeti/közhiteles 
nyilvántartásokból elektronikus 
úton adatot igényel (ún. „JÜB 
adatigénylés”) az Ügyvédi tv. 32. 
§ (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint. 

(ún. „JÜB adatigénylés”). 

Ügyfélnyilvántartással 
kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő, amennyiben a 
Megbízási Szerződés alapján 
történő eljárás során a jogi 
képviselet kötelező, az Ügyvédi 
tv. 33. § (1) bekezdésében előírt 
kötelezettsége alapján a legalább 
személyazonosításra alkalmas 
okmány megtekintése útján 
azonosított természetes 
személyekről ügyfélnyilvántartást 
vezet az Ügyvédi tv. 33. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
adatokkal. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és az Ügyvédi tv. 33. § 
szakasza. 

Ügyvédi tv. 33. § (1) 
bekezdésében előírt törvényi 
kötelezettsége teljesítése céljából 
a jogi személyekről és más 
szervezetekről a jogügyletek 
biztonságának elősegítése, 
továbbá az ügyvédi tevékenység 
korlátainak az érvényesítése 
érdekében. 

Adatkezelő az 
ügyfélnyilvántartással kapcsolatos 
adatokat 8 (nyolc) évig, illetve a 
nyomozó hatóság, az ügyészség 
és a bíróság megkeresésére a 
megkeresésben meghatározott 
ideig, legfeljebb az ügyleti 
megbízás teljesítésétől számított 
10 (tíz) évig kezeli. 

Ügynyilvántartással 
kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő a Megbízási 
Szerződés alapján ellátott 
ügyekről az Ügyvédi tv. 33. § (7) 
bekezdésében előírtak alapján 
ügynyilvántartást vezet az 
Ügyvédi tv. 53. § (2) bekezdésben 
meghatározott adatokról. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és az Ügyvédi tv. 53. § 
(1) bekezdése. 

Az Ügyvédi tv. 33. §. (7) 
bekezdésében előírtak alapján a 
törvényi kötelezettsége teljesítése 
céljából, az ott meghatározott 
feltételek szerint – az ügyvédi 
tevékenységre vonatkozó 
szabályok megtartásának 
ellenőrizhetősége, valamint az 
ügyvédi tevékenységre való 
jogosultság megszűnése esetén az 
ügyfelek jogainak védelme 
érdekében. 

Az Adatkezelő az 
ügynyilvántartásban található 
adatokat az Ügyvédi tv. 53. § (3) 
bekezdése alapján a Megbízási 
Szerződés megszűnését követő 5 
(öt) évig, okirat ellenjegyzése 
esetén az okirat ellenjegyzését 
követő 10 (tíz) évig, ingatlanra 
vonatkozó jog közhiteles 
nyilvántartásba való bejegyzését 
érintő ügyben a jog bejegyzésétől 
számított 10 (tíz) évig kezeli. 
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Ellenjegyzett okiratokkal 
kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő az Ügyvédi tv. 53. § 
(5) bekezdésében rögzített 
kötelezettsége alapján az általa 
ellenjegyzett okiratot, valamint az 
okirat ellenjegyzésével járó, a 
Megbízási Szerződés alapján 
keletkezett más iratokat, és az 
azokban foglalt, azokhoz tartozó 
személyes adatokat. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (jogi kötelezettség 
teljesítése) és az Ügyvédi tv. 53. § 
(5) bekezdése. 

Az Ügyvédi tv. 53. § (5) 
bekezdésében rögzített törvényi 
kötelezettsége teljesítése. 

Adatkezelő az ellejegyzett 
okiratokban foglalt személyes 
adatokat - ha jogszabály ennél 
hosszabb megőrzési időt nem 
állapít meg, vagy a felek ennél 
hosszabb ideig történő őrzésben 
nem egyeztek meg – az 
ellenjegyzéstől számított 10 (tíz) 
évig megőrzi. 

 

Adatkezelő együttműködő ügyvédi iroda, illetve együttműködő egyéni ügyvéd bevonása esetén az Érintett hozzájárulását kéri a személyes adatok továbbításához. 

 

Az Adatkezelő a kezelt adatok körét a lehető legtágabban, valamennyi lehetséges esetet figyelembe véve igyekezett az adatvédelmi nyilvántartásában meghatározni. Az egyes érintettek 
tekintetében nem feltétlenül kerül sor a táblázatban szereplő valamennyi adat kezelésére, a kezelt adatok körét minden esetben a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét figyelembe 
véve határozza meg az Adatkezelő. 

 
5. Adatfeldolgozó 

 

A külső szolgáltató rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által külső szolgáltatótól kapott 
(általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat, a jelen tájékoztató szerint kezeli. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott 
tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi 
szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, stb. 

 

Az E-mail- és tárhelyszolgáltatást végző Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 

 

Név: EZIT Kft. 

Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

E-mail címe: info@ezit.hu 

Telefonszáma: +3617004030 
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6. Adatkezelés elvei 

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az ügyvéd az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. 

Célhoz kötöttség: Az ügyvéd a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 
módon. 

Adattakarékosság: Az ügyvéd az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően az ügyvéd nem gyűjt és 
nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

Pontosság: Az ügyvéd adatkezelése pontos és naprakész. Az ügyvéd minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. 

Korlátozott tárolhatóság: Az ügyvéd a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 
ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre. 

Integritás és bizalmas jelleg: Az ügyvéd megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. 

Elszámoltathatóság: Az ügyvéd felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést. Ennek értelmében az ügyvéd gondoskodik a jelen 
belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. 
Az ügyvéd a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

 

7. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése és kérdései tekintetében a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz. 

 

Az Adatkezelő az érintetti kérelem benyújtását követően az érintettet egy hónapon belül tájékoztatja intézkedéseiről vagy azok elmaradása okairól (ezzel kapcsolatban érintett panaszt 
tehet), - ez a határidő 2 hónappal hosszabbítható, ha szükséges. 

 

Az eljárás díjmentes (ha megalapozott és nem túlzó) és lehetőség szerint elektronikus. 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
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Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR és az Ügyvédi tv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az alábbi jogok érvényesülését: 

Közérthető tájékoztatáshoz való jog 

Minden adatkezelési jogalap tekintetében megilleti az érintetteket az a jog, hogy tömör, világos, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, közérthetően, szabatosan és világosan 
megfogalmazott tájékoztatást kapjanak. A jelen Szabályzat elsődleges rendeltetése, hogy segítse az eligazodást az ügyvéd adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kérdésekben. Az 
írásos tájékoztatáson túl az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az ügyvéd indokolatlan késedelem nélkül, 
de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát) a 30 napos határidő további 60 nappal 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. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az adatkezelőnek 
megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti. 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, úgy az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre -: 

 észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőet terheli. 

Az ügynyilvántartás és iratkezelés körében az Adatkezelő a megbízás alapján ellátott ügyekről – az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, 
valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében – nyilvántartást vezet. 

Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 

 az Adatkezelő által képzett ügyazonosítót, 

 az ügyfél nevét, 

 az ügy tárgyát, 

 a megbízási szerződés létrejötte időpontját és 

 az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát. 

Az Adatkezelő az előző bekezdésben meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra 
vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. 

Az ügyekről vezetett nyilvántartásba az ügyvédi kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges 
mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv, az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a 
helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok betekinthet, illetve abból adatot igényelhet. 
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Okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési 
időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi. 

Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az ügyfél vagy 
az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az Ütv. szerinti nyilvántartás megőrzéséről. 

Kötelező tájékoztatás 

Amennyiben az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 az Adatkezelő és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

 a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

 a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

 adott esetben a személyes adatok címzettjei; 

 adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, 

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is: 

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról; 

 az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés 
esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról; 

 a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét; 

 a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a 
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő 
célról és minden releváns kiegészítő információról. 

Az Adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget. 

 A tájékoztatáshoz szükséges információkat az Adatkezelő a jelen „Adatkezelési Szabályzat” elnevezésű dokumentumban közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az 
könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára. 
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 A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, az Adatkezelő választhatja az „Adatkezelési Szabályzat” szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét. Ebben az 
esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) részét nem képezheti 
az „Adatkezelési Szabályzat”. 

Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adatkezelőnek a GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja értelmében nem kell tájékoztatást teljesítenie, hiszen 
a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség, így a jelen esetben az Ütv. alapján bizalmasnak kell maradnia. 

Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége 

Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Ütv. eltérően 
nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra 
is. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha 
a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – az Ütv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként 
megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége 
független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő 
nélkül fennmarad. Ha az Ütv. eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi 
tevékenység keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység 
gyakorlója az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt kifejezetten megtiltotta. A kamarai jogtanácsost és a jogi előadót nem terheli 
titoktartási kötelezettség azon munkáltatója irányába sem, amellyel fennálló munkaviszonya keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott, továbbá e munkáltatója, illetve az ügyfele 
által meghatározott személyek irányába sem. 

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben. 

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben 
– az alábbi személyek irányában: 

 az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlója 
által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő, 

 az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy, 

 azok az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, 
illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta. 

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség az Ütv. 10. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvédi titok megismerésére jogosult személyekre is kiterjed. A kamarai szervek és tisztségviselők az 
Ütv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörük gyakorlása során megismert ügyvédi titkot kötelesek megtartani. 

A bíróságok és hatóságok az eljárásuk során megismert ügyvédi titkot – az eljárásukra vonatkozó törvényben meghatározott keretek között – kezelhetik és használhatják fel. 

Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni. 

Az Ütv. szerinti fegyelmi és hatósági ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges körben az ügyvédi tevékenység gyakorlója az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt az ügyvédi titkot 
feltárhatja. 
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Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellene indult büntetőeljárásban a védekezéshez való jogának érvényesüléséhez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja. 

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a nem az ügyfele által a sérelmére vagy az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítéséhez és bizonyításához szükséges mértékben – az 
ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében az ügyfele hozzájárulásával – az ügyvédi titkot feltárhatja. 

Az ügyvédi titokról rendelkezni jogosult kérelmére, kezdeményezésére az ügyvédi titoktartásra kötelezett ellen indult bírósági, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban az ügyvédi 
titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja. 

Hozzáférés joga 

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az ügyfél közölte vagy közölni fogja; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – az Ütv. által megengedett kereteken belül – az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Helyesbítéshez való jog 

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a törlés elé az Ütv. szabályai nem gördítenek akadályt, és az alábbi indokok valamelyike 
fennáll: 
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 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés 
esetében 

 a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

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

Az érintett törlési kérelmének az Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a irodára alkalmazandó jogszabályi kötelezettség 
teljesítéséhez. 

Amennyiben az Adatkezelőhez törlési kérelem érkezik, az Adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az 
Adatkezelő elkérheti az érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Adatkezelő 
által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az Adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az 
érintettről nem tart nyilván). 

Amennyiben az Adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. 

Az Adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő írja alá. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza: 

 az érintett nevét 

 a törölt személyes adattípust 

 a törlés időpontját. 

Az Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került. 

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha azt az Ütv. lehetővé teszi, és az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett 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, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

 az érintett a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében 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 érintett jogos indokaival szemben. 



 

17 
 

Ha az adatkezelés az előző pont 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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni. 

Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került. 

Tiltakozás 

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. 

Az Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti 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. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta. 

 

8. Adatbiztonság 

 

A személyes adatok papír alapon Adatkezelő székhelyén (1015 Budapest, Batthyány u. 65. III. em. 5.) kerülnek tárolásra. Adatkezelő törekszik arra, hogy a dokumentumokat elsősorban 
megfelelő biztonsági intézkedések mellett elektronikusan tárolja, papír alapú dokumentáció kivételes és zárható szekrényben őrzött, nyilvántartások vezetése, rendszeres felülvizsgálata, 
jogszabályi követelmények teljesülésének ellenőrzése, az adatokhoz. Adatkezelőn kívül alkalmazott, teljesítési segéd nem fér hozzá, így az adatokhoz történő belső hozzáférési 
jogosultságok kontrollálására nincs szükség. 

Adatkezelő megtesz minden ésszerű lépést és óvintézkedést megtesz a biztonságos tárolás és annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok 
kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

Adatkezelő mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A kezelt személyes adatok 
jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz, az Iroda IT 
rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Adatkezelő valamennyi számítógéphez, levelezőrendszerét használó mobiltelefonjához kizárólag megfelelő erősségű 
egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés. 
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Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy minden észszerűen elvárható védelmi intézkedés megtétele esetén sem lehetséges az Interneten keresztül történő támadást minden 
esetben megelőzni, kivédeni. 

 

Adatkezelő intézkedései a jogosulatlan betörés ellen: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az 
érintettet az adatvédelmi incidensről, amennyiben az a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve magas kockázattal jár. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése során az 
érintett személyes adatait érintő, magas kockázatú adatvédelmi incidens következik be, úgy az Adatkezelő a következő tényekről, körülményekről fogja tájékoztatni az érintettet: 

- az adatvédelmi incidens ismertetése, 

- az adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartó nevének és elérhetőségei, 

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése, 

- az adatkezelő által az incidens orvoslására tervezett vagy megtett intézkedések ismertetése, beleértve az adatvédelmi incidensből származó esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket is. 

 

9. Adatvédelmi incidensek kezelése 
 

Felismerve, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintetteknek, többek között a személyes 
adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi 
veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó 
egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

 

Következésképpen, amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, 
az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése 
szükséges, úgy a bejelentésben: 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit 
és hozzávetőleges számát; 

 közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

 ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
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Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell: 

 az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

 ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló 
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála bekövetkezett adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek a számára az 
adatfeldolgozási tevékenységet végzi. 

 

10. Jogérvényesítési lehetőség 
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon: 391-1400 Fax: 391-1410 
Honlap: http://www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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• Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy 
a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 
• Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye (Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett 
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 
• Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóját a https://mudridr.com weblapján közzéteszi akként, hogy az folyamatosan elérhető, illetve Adatkezelő személyesen is rendelkezésre áll az 
Adatkezelési Tájékoztatóval foglaltak értelmezése, illetve az Érintettek jogai érvényesítésének elősegítése céljából. 

 

Budapest, 2020.12.17. 

 

Dr. Mudri Sándor Balázs 

ügyvéd 


