Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
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 (általános
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) szerint dr. Őri Adrienn egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelentem, hogy
alávetem magam a fenti rendeletben foglaltaknak és ennek megfeleléseképpen az alábbi tájékoztatást
adom:
ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: dr. Őri Adrienn egyéni ügyvéd
Iroda: 5000 Szolnok, Dr. Hegedűs L. stny. 1. fszt. 5.
E-mail: iroda@droriadrienne.hu
Telefon: +36-70-9775-710
Amit ígérhetek:
1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetek életbe és minden más szervezettől elvárom amelyikkel együttműködök-, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekem.
2. Ha személyes adatokat kérek és kezelek, akkor el fogom magyarázni, miért kérem az adatokat és
mihez fogom azokat használni, kivel osztom meg az adatokat.
3. Csak akkor gyűjtök személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
4. Csak annyi személyes adatot kérek, ami szükséges ahhoz, hogy tevékenységemet megfelelő szakmai
színvonalon tudjam végezni és szerződéseimnek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjak tenni.
5. A személyes adatokat csak arra a célra használom, amire eredetileg bekértem.
6. Elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezelek adatokat, melyek fizikai
helyszíne mindkét esetben az irodám.
7. 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 okiratban rögzített keretek között.
8. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adatai állnak rendelkezésemre, vagy szeretné azokat
módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír az iroda@droriadrienne.hu e-mail címre.
A kérést teljesítem, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeimmel.

ADATKEZELÉSEK
ÜGYVÉDI (SZAKMAI) TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Az ügyvédi megbízással összefüggésben az ügyfelekre és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének 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, hatóság döntésének teljesítését is.
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, Adatkezelő székhelyén/szerverén

Tevékenység
Ügyfél
azonosítása,
ellenjegyzés
esetén JÜB
azonosítása

Érintett
Ügyfél,
ellenérdekű fél,
ügy egyéb
résztvevője

A kezelt adatok

a) családi vezetéknév,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

keresztnév
születési vezetéknév
keresztnév
anyja neve
lakcím
születési hely és idő
személyi igazolvány
száma
lakcímkártya száma
adóazonosító jele
személyi azonosító
száma
útlevél száma
személyi igazolvány
és lakcímkártya
másolata
útlevél másolata

Adatkezelési cél
Az érintett azonosítása,
ellenjegyzés esetén
ügyfél JÜB azonosítása

Adatkezelés időtartama
a megbízás megszűnését követő 5
évig, illetve elektronikus okirati forma
esetén
10
évig,
okirat
ellenjegyzésével
érintett
dokumentum, adat esetében 10 évig

Adatkezelés jogalapja

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

a) családi vezetéknév,
Ügyfélátvilágítás Ügyfél

keresztnév
b) születési vezetéknév
keresztnév
c) anyja neve
d) lakcím
e) tartózkodási hely
f) születési hely és idő
g) személyi igazolvány
száma
h) lakcímkártya száma
i) adóazonosító jele
j) személyi azonosító
száma
k) útlevél száma
l) személyi igazolvány
és lakcímkártya
másolata
m) útlevél másolata
n) állampolgárság
o) kiemelt
közszereplőnek
minősül-e
p) kiemelt közszereplő
esetén pénzeszközök
forrása

Ügyfél

a) Vezetéknév, keresztnév
b) Telefonszám
c) E-mail cím
d) Előadott ügy

Jogi
tanácsadás,
egyeztetés
Ellenérdekű fél, ügy
egyéb
résztvevője
(harmadik személy)

a) Vezetéknév, keresztnév
b) Telefonszám
c) E-mail cím
d) Előadott ügy

Az érintett átvilágítása

a megbízás megszűnésétől, illetve
tejesítésétől számított 8 évig

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

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

Szerződés teljesítése,
ügyvédi
tevékenység
ellátása

a megbízás megszűnését követő 5
évig, illetve elektronikus okirati forma
esetén 10 évig
Adatkezelő GDPR 6. cikk f)
pontja szerinti jogos érdeke

Okiratszerkesztés

Ügyfél, ellenérdekű a) Vezetéknév, keresztnév
fél, ügy egyéb
b) Telefonszám
c) E-mail cím
résztvevője
d) Előadott ügy

Ügyfél

Jogi képviselet
ellátása peres,
nem peres és
hatósági
eljárásban
(Ügyvédi
megbízás)

Ellenérdekű fél,
eljárás egyéb
résztvevője
(harmadik személy)

a) Vezetéknév, keresztnév
b) Telefonszám
c) E-mail cím
d) Lakcím
e) Előadott ügy
a) Vezetéknév, keresztnév
b) Telefonszám
c) E-mail cím
d) Lakcím
e) Eljárás során érintett által
megadott vagy jogszabály
által elvárt egyéb személyes
adat
e) Előadott ügy

Szerződés teljesítése,
ügyvédi
tevékenység
ellátása

a megbízás megszűnését követő 5
évig, illetve elektronikus okirati forma
esetén
10
évig,
okirat
ellenjegyzésével
érintett
dokumentum,
adat
esetében 10 évig

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

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
szerződés teljesítése
Megbízás
teljesítése,
ügyvédi
tevékenység
ellátása

a megbízás megszűnését követő 5
évig, illetve elektronikus okirati forma
esetén 10 évig

Adatkezelő GDPR 6. cikk f)
pontja szerinti jogos érdeke

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve a GDPR 9. Cikk (2) bekezdésben foglalt eseteket!
Személyes adatok címzettjei: fenti adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, hacsak azt jogszabály elő nem írja

Okirati ellenjegyzéshez kapcsolódó adatkezelések
Ha az ügyvédi tevékenység ellátásnak olyan okirat ellenjegyzése is részét képezi, amelynek valamely szerződő fele nekem, mint az okiratot szerkesztő ügyvédnek az adott ügy
ellátására nem adott megbízást, én, mint az okiratot szerkesztő ügyvéd az okirat aláírását megelőzően írásban köteles vagyok e felet tájékoztatni arról, hogy az ellenjegyzés az
okiratot szerkesztő ügyvéddel megbízási jogviszonyt nem hoz létre.
(Üt. 43.§/5/. Az ilyen szerződő fél – szerződésben rögzített adatainak kezelésére Adatkezelő a tájékoztatás teljesítése és igazolása céljából jogi kötelezettség teljesítése jogcímén
jogosult (Rendelet (1) c)).
Általam, mint az ellenjegyző ügyvéd által korábban már azonosított fél az okirat aláírása, illetve az okiraton szereplő aláírás sajátjaként való elismerése során elektronikus hírközlő
hálózaton keresztül az ellenjegyző ügyvéd számára a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével is eljárhat. A rögzített felvételt én,
mint az ellenjegyző ügyvéd, azt az ellenjegyzett okirattal együtt őrzöm meg. (Üt. 44.§/2/).

Az ügyvédi iroda a rögzített felvételt szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk /1/ b) pontja) jogcímén, kezeli, az adatkezelés célja az okirat ügyfél általi aláírásának, illetve az okiraton
szereplő aláírás sajátjaként való elismerésének igazolása.
Ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve közhiteles
nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló ügyvédi tevékenység során az ügyvédi iroda az ingatlan-nyilvántartási adatokat és a tulajdonjogra,
az ingatlannal kapcsolatos egyéb jogra vonatkozó okiratokat köteles ellenőrizni. (Üt. 45.§). Ezen ingatlan-nyilvántartási adatok célja adatok, okiratok ellenőrzése, jogalapja jogi
kötelezettség teljesítése a teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) c) pontja szerint.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év. (Üt. 53.§)

ÜGYVITELI ADATKEZELÉSEK
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, Adatkezelő székhelyén/szerverén
Adatkezelés megnevezése
Információ kérése

Adatkezelés célja
az
érintett
számára
megfelelő
információ nyújtása és kapcsolattartás

Érintett adatok köre
Minden
természetes
személy,
aki
az
Adatkezelővel
kapcsolatba
lép és az Adatkezelőtől
információt kér személyes
adatainak (név, telefonszám,
üzenet) megadása mellett

Adatkezelés jogalapja
érintett
önkéntes
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont)

Időpontegyeztetés

az érintett számára időpont biztosítása
és kapcsolattartás.

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

Jogi
személy
partnerek
természetes
személy
képviselőinek
elérhetőségi
adatai kezelése

jogi
személy
partnerrel
kötött
szerződés
teljesítése,
üzleti
kapcsolattartás,
igény-és
jogérvényesítés,
küldemény
továbbítása

Minden
természetes
személy,
aki
adatainak
megadásával
(név,
telefonszám,
időpont)
időpontot foglal.
a természetes személy neve,
munkaköre,
címe,
telefonszáma, e-mail címe

Szerződéses partnerek GDPR 6. cikk
f) pontja szerinti jogos érdek

Adatok megőrzésének időtartama
cél
megvalósulásáig.
Abban
az
esetben, ha az információ kéréshez
és/vagy információ adáshoz joghatás
fűződik, vagy az érintettet, vagy az
Adatkezelőt
hasonlóan
jelentős
mértékben érinti, Adatkezelő az
adatokat a mindenkori elévülési időben
kezeli
a cél megvalósulásáig, a kérés
teljesítéséig

Ha az adat a szerződésben szerepel: a
szerződés megszűnésétől számított 8
év. Ha az adat nem a szerződésben
szerepel: a szerződés megszűnésétől
számított 5 év

Névjegykártyán
lévő
személyes adatok kezelése

üzleti
kapcsolattartás,
jogérvényesítés,
továbbítása

Kötelező jogi képviselettel
vitt ügyek nyilvántartásához
kapcsolódó adatkezelés

a
jogügyletek
biztonságának
elősegítése, továbbá az ügyvédi
tevékenység
korlátainak
az
érvényesítése

Ügynyilvántartással
kapcsolatos adatkezelés

Az
azonosított
jogi
személyekről
és
más
szervezetekről
vezetett
nyilvántartáshoz kapcsolódó
adatkezelés

Ügyvédi letétre
adatkezelés

vonatkozó

igény-és
küldemény

a természetes személy neve,
telefonszáma, e-mail címe,
munkahelye,
munkahely
címe,
továbbá
a
névjegykártyán
szereplő
egyéb személyes adat
Üt. 33.§ (2)
Elérhetőségi
adatok
hozzájárulás
alapján
kezelhetők (Üt. 33.§/6/).

érintett
önkéntes
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont)
azzal, hogy átadja a személyes
adatait tartalmazó névjegykártyáját

a
hozzájáruló
nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a névjegykártya
megsemmisítésére
vonatkozó
utasításig

jogi
kötelezettség
teljesítése
(Rendelet 6. cikk (1) c) – az Üt. 33.§a alapján.

a megbízás megszűnését követő 8 év
(Üt. 33.§/7/, Pmt. 56-57.§) illetve a
Pmt. 58.§-ban meghatározott hatósági
megkeresés esetén 10 év.

az ügyvédi iroda 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. (Üt. 53.§/1/)

a) az ügyvéd által képzett
ügyazonosítót,
b) az ügyfél nevét,
c) az ügy tárgyát,
d) a megbízási szerződés
létrejötte időpontját és
e) az ügyhöz kapcsolódó
bírósági
eljárások
lajstromszámát, illetve más
eljárások iktatószámát.

jogi kötelezettség teljesítése a
Rendelet 6. cikk (1) c) pontja, és az
Üt. 53.§-a alapján

megbízás megszűnését követő öt év,
okirat ellenjegyzése esetén az okirat
ellenjegyzését követő tíz év, ingatlanra
vonatkozó
jog
közhiteles
nyilvántartásba való bejegyzését érintő
ügyben a jog bejegyzésétől számított
tíz év

a
jogügyletek
biztonságának
elősegítése, továbbá az ügyvédi
tevékenység
korlátainak
az
érvényesítése

az azonosított jogi személy
vagy
más
szervezet
képviseletében
eljáró
személy
természetes
személyazonosító adatai (Üt.
33.§ (4/ d). Elérhetőségi
adatok hozzájárulás alapján
kezelhetők (Üt. 33.§/6/)
letevő személyes adatai és
az
ügynyilvántartás
azonosítója
letéti
szerződésben
megnevezett
harmadik
személy adatai

jogi
kötelezettség
teljesítése
(Rendelet 6. cikk (1) c) pont és az Üt.
33.§ /4/ bekezdése alapján

a megbízás megszűnését követő 8 év
(Üt. 33.§/7/, Pmt. 56-57.§) illetve a
Pmt. 58.§-ban meghatározott hatósági
megkeresés esetén 10 év

Rendelet 6. cikk /1/ b) pontja alapján
szerződés teljesítése

a letéti szerződés megszűnését követő
tíz év

a letéti szerződés teljesítése és az
ügyvédi iroda az általa kezelt, a
kötelező legkisebb munkabér havi
összegének kétszeresét elérő letétek
adatait
és
azok
változását
a
letétkezelés
biztonsága
és
a
letétkezelésre vonatkozó szabályok
hatékony ellenőrizhetősége érdekében
a területi ügyvédi kamarák által
működtetett
elektronikus
letéti
nyilvántartásban rögzíti. (Üt. 51.§/1/).

jogos érdek a Rendelet 6. cikk /1/ f)
pontja alapján

Személyes adatok címzettjei: fenti adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, hacsak azt jogszabály elő nem írja
PARTNEREK (TERMÉSZETES SZEMÉLY) SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, Adatkezelő székhelyén/szerverén
Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Érintett adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Természetes személy (ideértve:
egyéni
vállalkozó)
partnerek
adatainak kezelése

Az
érintett
azonosítása,
kapcsolattartás, ajánlattételre
felhívás, a beérkező ajánlat
elbírálása,
szerződés
teljesítésére való alkalmasság
megítélése,
a
szerződés
megkötése,
teljesítése,
megszűnése

szerződött
természetes
személy (ideértve: egyéni
vállalkozó) neve, születési
neve, születési ideje, anyja
neve,
lakcíme,
adóazonosító
jele,
adószáma,
vállalkozói,
személyi
igazolvány
száma, lakcíme, székhely,
telephely
címe,
telefonszáma, e-mail címe,
bankszámlaszáma

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pont)

Ezen adatkezelés jogszerűnek
minősül akkor is, ha az
adatkezelés
a
szerződés
megkötését megelőzően az
érintett
kérésére
történő
lépések
megtételéhez
szükséges.

Adatok
megőrzésének
időtartama
Szerződés
megszűnésétől
számított 8 év

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, Adatkezelő székhelyén/szerverén

Adatkezelés megnevezése
Számla
kiállítása,
valamint
szolgáltatás
teljesítéséhez
a
kapcsolódó kötelező dokumentáció
nyilvántartása

Adatkezelés célja
Számlák
kiállítása,
szállítói
számlák kezelése, könyvelés
előkészítése, nyilvántartása

Érintett adatok köre
Név, cím, e-mail, telefon,
adószám, bankszámlaszám

Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (Áfa tv.)

Adatok
megőrzésének
időtartama
Jogalapot
adó
jogviszony
megszűnésétől számított 8 év
Személyes adatok címzettjei: a

Banki
adatokkal
adatkezelés

Szerződésből
érvényesítése

kapcsolatos

eredő

igény

Banki átutalások ellenőrzése, az
érintett
részéről
történő
pénzügyi teljesítés elősegítése.
Adatkezelő szerződésben foglalt
jogának érvényre juttatása, a
szerződő
fél
kötelezettsége
kikényszeríthetőségének
az
előmozdítása

számlabirtokos
neve,
számlabirtokos bankszámla
száma, átutalás közleménye,
átutalás összege
Név; születési név; anyja
neve, születési hely és idő;
lakcím; személyi igazolvány
szám;
adószám;
telefonszám; e-mail cím;
szerződésszám; számlázási
cím;
elszámoláshoz
szükséges adatok

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont.

szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikk
(1) (b) pontja)

szerződés
teljesítésével
kapcsolatos feladatokat ellátó
adatfeldolgozó
Jogalapot
adó
jogviszony
megszűnését követő 8 év

Jogalapot
adó
jogviszony
megszűnését követő 8 év, igény
elévülési idejéig
Személyes adatok címzettjei:
behajtási tevékenység esetén, a
kintlévőség kezeléssel foglalkozó
cég

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, Adatkezelő székhelyén/szerverén
Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Érintett adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés adó- és számviteli
kötelezettségek
teljesítése
céljából

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

a vevőként, szállítóként
az Adatkezelővel üzleti
kapcsolatba
lépő
természetes személyek
törvényben
meghatározott
adatai,
így
különösen
az
általános forgalmi adóról
szóló 2017. évi CXXVII.
tv. 169.§, és 202.§-a
alapján: adószám, név,
cím, adózási státusz; a
számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167.§-a
alapján:
név, cím, a
gazdasági
műveletet

jogi kötelezettség teljesítése jogcímén
(Art., Szvt.)

Adatok
megőrzésének
időtartama
a
jogalapot
adó
jogviszony
megszűnését követő 8 év
Személyes
adatok
címzettjei:
adózási, könyvviteli feladatot ellátó
adatfeldolgozó

elrendelő személy vagy
szervezet
megjelölése,
az utalványozó és a
rendelkezés
végrehajtását
igazoló
személy;
a
személyi
jövedelemadóról
szóló
1995. évi CXVII. törvény
alapján:
vállalkozói
igazolvány
száma,
adóazonosító jel.

HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK
A www.droriadrienne.hu weboldalon történő adatkezelések az alábbiak.
Látogatói statisztikák készítése:
Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjához és az Adatkezelő által közölt információkhoz bármely külső látogató
hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a
visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A
rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák,
elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük
nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg
meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított legfeljebb 2 év időtartam
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás
igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen
adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók.
Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre
kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a
rendszerben.
Cookie-k
A weboldalon megtalálható Tájékoztató (felugró ablak) szerint
Hivatkozások és linkek
Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmaz, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő
üzemeltet.
Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára
így nem is tartozik felelősséggel azokért.
Közösségi oldalakon történő jelenlét
Adatkezelő elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálokon.
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: a közösségi oldalak használata és azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet az érintett hozzájárulásán alapul – GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, valamint a weboldalon található tartalmak közösségi
oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon
elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy
teljeskörűen.
Adatkezeléssel érintett adatok köre: érintett publikus neve, érintett publikus fotója, érintett publikus e-mail címe,
érintett közösségi oldalon keresztüli kapcsolattartás, válaszadás alapja, küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy
más egyéb művelet.
Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig (leiratkozásig).
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az
Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.

GDPR RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő
Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés célja: adatok kezelése, adatvédelmi incidensek kezelése, érintetti kérelmek nyilvántartása, teljesítése
Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek az adatát Adatkezelő kezeli
Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, elérhetőségek, incidens vagy kérelem tartalma, dátum, aláírás
Az adatkezelés időtartama: Nem selejtezhető
EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást Adatkezelő. Az egyes
hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Adatkezelőt.
Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
Az Ön adatainak nyilvántartása és hatóság részére történő továbbítása
Mint ahogy az a fenti összefoglaló táblázatból látszik, Adatkezelőként –több esetben- a hatályos jogszabályok
előírásai alapján vagyok köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni bíróság valamint egyéb hatóság részére is.
Az adatszolgáltatás, így ezen adatok felvétele, tehát az adatkezelés törvény alapján kötelező.
Amennyiben Ön nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá,
Önnel megbízási jogviszony nem létesíthető és nem tartható fenn.
Tájékoztatom arról, hogy személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő
címzettek részére nem továbbítom.
KIVEL OSZTOM MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
A jelen Tájékoztatóban bemutatott egyes adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelésével
összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót vontam be, vagy az Ön személyes adatait
egyéb címzettek részére továbbítom. Az általam igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésekről (így
különösen az igénybe vett adatfeldolgozók és egyéb címzettek személyéről) fenti elérhetőségeimen keresztül kaphat
részletes tájékoztatást.
Helyettes ügyvédek -mint adatfeldolgozók- jogosultak helyettesítésemre, külön megbízás alapján.
A fentiekkel összefüggésben tájékoztatom arról, hogy személyes- és különleges adatait az Európai Unión kívül
tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítom.
A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használom, illetve használhatom
fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően
nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?
Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az iroda@droriadrienne.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja:
Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy feldolgozok-e Önnel kapcsolatos
személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a rendelkezésemre álló,
Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy helyesbítsem személyes adatait, amennyiben azok
pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.

Az
adatok
tárolásának
megszüntetéséhez
vagy
törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljem, amennyiben – egyéb okok mellett – az
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtöttem.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat

kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartok fenn.

A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg
olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben
az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon
történik.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai Adatkezelő nyilvános vagy jogos
érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve a profilalkotást is. Ebben
az esetben leállítom az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból
történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.

Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson
alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat
Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem
lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és Adatkezelő közötti szerződés
megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a Adatkezelőre
alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket
hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha
az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Reklamáció benyújtásához való
jog

Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz. (elérhetőségek
lentebb)

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK
A kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatom Önt a fenti kérelme nyomán hozott
intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatom Önt.
Ha az a nem várt helyzet állna elő, hogy nem teszek intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztom Önt az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az ügyvédi irodámban fokozott biztonsági
intézkedéseket alkalmazok.
Jómagam és adatfeldolgozóim 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 hajtottam
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljam.
ADATVÉDELMI INCIDENS
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.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatom az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) 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;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira
és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) 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.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Kérem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés feltételezésekor –a békés rendezés érdekébenforduljon elsősorban hozzám, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet panasszal:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 rendelete („GDPR”);
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;







a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(„Pmt.”).

Szolnok, 2021. november 8.

Dr. Őri Adrienn
ügyvéd

