KOVÁCS RÉTI SZEGHEŐ ÜGYVÉDI IRODA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
az ügyvédi tevékenységhez és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához
hatályos: 2018. május 25-től
A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az általa
ellátott ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok –
így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint 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”) betartásával jár el. Adatkezelő a vele ügyvédi
szolgáltatások nyújtására szerződött személy, mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), - ideértve
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.
1. Az adatkezelő személye: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda (székhelye: 1121 Budapest,
Zugligeti út 41., tel.: +36 1 275 27 85, weboldal: www.krs.hu)
2. Az adatkezelés helye: Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan 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 okiratban rögzített keretek között.
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogalapja:
3.1 Adatkezelő a megbízással összefüggésben ügyféli 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 döntésének
teljesítését is. Előbbiekre 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
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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.
Tevékenység

Érintett

A.Ügyfél
azonosítása,
(ellenjegyzés
esetén
JÜB
azonosítása)

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

A kezelt adatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

B.Ügyfélátvilágítás

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

l)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

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

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Az
érintett
azonosítása,
ellenjegyzés esetén
ügyfél
JÜB
azonosítása

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. c)
pont,
jogi
kötelezettség
teljesítése

Az
átvilágítása

a megbízás megszűnésétől,
illetve
tejesítésétől
számított 8 évig

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

C.Ajánlatadás

Ajánlatot
kérő
személy

D.Ügyvédi
tevékenység
ellátása, ezen
belül
jogi
tanácsadás

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

E.Ügyvédi
tevékenység
ellátása, ezen
belül
okiratszerkesz
tés

n) állampolgárság
o) kiemelt
közszereplőnek
minősül-e
p) kiemelt közszereplő
esetén pénzeszközök
forrása
a) Vezetéknév,
keresztnév
b) Telefonszám
c) E-mail cím
d) Előadott ügy

Ajánlat adása

Az ajánlat beérkezésétől
számított 5 év

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

Az A-C pontban megadott
adatok és az eljárással
üggyel
kapcsolatban
megadott további adatok.

Szerződés teljesítése,
ügyvédi tevékenység
ellátása

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

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

Az A-C pontban megadott
adatok és az eljárással
üggyel
kapcsolatban
megadott további adatok.

Szerződés teljesítése,
ügyvédi tevékenység
ellátása

F.Ügyvédi
tevékenység
ellátása, ezen
belül
képviselet

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

Az A-C pontban megadott
adatok és az eljárással
üggyel
kapcsolatban
megadott további adatok.

Szerződés teljesítése,
ügyvédi tevékenység
ellátása

G.Ügyvédi
tevékenység
ellátása, ezen
belül okirat és
pénzletét

Ügyfél,
ellenérdekű
fél, eljárás
egyéb
résztvevő

a)

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
a megbízás megszűnését
követő 5 évig, illetve
elektronikus okirati forma
esetén 10 évig, okirat
ellenjegyzésével
érintett
dokumentum,
adat
esetében 10 évig
a megbízás megszűnését
követő 5 évig, illetve
elektronikus okirati forma
esetén 10 évig, okirat
ellenjegyzésével
érintett
dokumentum,
adat
esetében 10 évig
a megbízás megszűnésétől
számított nyolc évig, de
legalább a letéti szerződés
megszűnésétől számított tíz
évig

természetes személy
esetén természetes
személyazonosító
adatai
b) lakcím
c) pénzhelyettesítő
eszköz azonosító
adatai
d) bankszámlaszám

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

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

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

3.2 A www.krs.hu weboldalra vonatkozó adatkezeléseket illetően Adatkezelő a krs.hu domain
tulajdonosa, valamint a www.krs.hu („Honlap”) internetes oldal üzemeltetője. A weboldalon
elhelyezett ingyenes tartalmak, szolgáltatások nem minősülnek jogi tanácsadásnak, Adatkezelő
ezen tartalmak tekintetében kizárja a felelősségét. A weboldalon elhelyezett térítésköteles
szolgáltatások igénybevétele esetén, Adatkezelő a kártérítési felelősségét a szolgáltatásért fizetett
ellenérték mértékéig korlátozza.
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3.2.1 Hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatok kezelése
Az Adatkezelő a Honlapon lehetővé teszi, hogy a látogatók feliratozzanak a KRS hírlevelére,
amelyre tekintettel az Adatkezelő kezeli az érintettek nevét, e-mail címét, valamint a feliratkozás
dátumát. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a hírlevélre való
feliratkozással ad meg, az adatkezelés célja pedig hírlevél küldése e-mailen. A hírlevél küldésére
vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezeléshez történő hozzájárulás
visszavonásáig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli. Amennyiben a feliratkozó látogató
a jövőben nem kíván hírlevelet kapni, arról ingyenesen, indokolás nélkül, akár a
www.krs.hu/elérhetőségek oldalon található elérhetőségek bármelyikén, akár a hírlevelek alján
található „leiratkozom” linkre kattintással bármikor leiratkozhat, amely esetben az Adatkezelő
haladéktalanul megszünteti a személyes adatainak kezelését
Érintett

A kezelt adatok
a) név,
b) e-mail cím
c) feliratkozás dátuma

Hírlevélre
feliratkozók

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

hírlevél küldése emailen

az adatkezeléshez történő
hozzájárulás visszavonásáig,
illetve a hírlevélről történő
leiratkozásig

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

3.2.2 Adatkezelővel való kapcsolatba lépés érdekében történő személyes adatok kezelése
A látogatóknak lehetősége van a honlapon kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. Amennyiben a
látogatók kapcsolatba lépnek az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő a kapcsolattartás céljából kezeli
a látogató által megadott valamennyi személyes adatot (így különösen: e-mail cím, a látogató
számítógépének IP címe, telefonszám, név). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása,
amelyet az érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével ráutaló magatartással ad meg.
Adatkezelő mindig az utolsó belépés adatait őrzi meg.
Érintett

A kezelt adatok

Adatkezelővel a
Honlapon
kapcsolatba
lépők

a)
b)
c)
d)

e-mail cím
IP cím,
telefonszám
név

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelővel
történő
kapcsolat
létesítése

az adatkezeléshez történő
hozzájárulás visszavonásáig,
ennek
hiányában
Adatkezelő az adatokat a
Ptk. 6:22. § alapján 5 év
múlva törli

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

3.2.3. A Honlapon történő regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése
A Honlapon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, tartalmakhoz való hozzáféréshez
regisztráció szükséges. A regisztráció során a látogató a nevét és az e-mail címét adja meg, annak
érdekében, hogy Adatkezelő ellenőrizni tudja a Honlapon elhelyezett regisztrációhoz kötött egyes
tartalmak letöltését. A regisztráció során a látogató az őt foglalkoztató vállalkozásra vonatkozó
személyes adatokat is megadhat abból a célból, hogy segítse Adatkezelő szolgáltatásainak
fejlesztéseit. Regisztráció esetén Adatkezelő a megadott e-mail címre egy visszaigazolást küld,
amelyben egy regisztrációt megerősítő linket helyez el. A látogató a linkre kattintva erősítheti meg
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és véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja
a Honlapon nyújtott, regisztrációhoz kötött szolgáltatások működésének ellenőrzése, és a
visszaélések megakadályozása. A regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő az utolsó
belépést követő 2 évig őrzi. Az érintett a regisztrációval a Honlapon ingyenes és térítésköteles
tartalmakhoz férhet hozzá, illetve térítésköteles szolgáltatásokat vehet igénybe. A térítésköteles
tartalmakhoz való hozzáférés-, illetve szolgáltatások igénybevételének kezdeményezése esetén a
Honlap átirányítja a szolgáltatást igénybe vevő látogatót a fizetés lebonyolítása érdekében a fizetést
lebonyolító bank online felületére, ahol további személyes adatok megadására köteles az érintett.
Ebben az esetben nem az Adatkezelő, hanem a bank lesz a bank online felületén megadott
személyes adatok kezelése, Adatkezelő ezen adatokat nem ismeri, ezen személyes adatkezelésről
az érintett banktól kérhető felvilágosítás.
Érintett
Honlapon
regisztráló
felhasználók

A kezelt adatok
a)
b)
c)
d)

felhasználónév
jelszó
teljes név
e-mail cím
Nem kötelező:
a) Cégnév
b) Cég címe
c) Beosztás

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

A Honlapon nyújtott,
regisztrációhoz
kötött szolgáltatások
működésének
ellenőrzése, és a
visszaélések
megakadályozása

az utolsó belépést követő 2
évig

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

3.2.4. Cookie-k
A Honlapon cookiekat és egyéb informatikai programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a
felhasználók igényeit, a Honlappal kapcsolatos viselkedést megismerjük és azok alapján a
Honlapot továbbfejlesszük. A Honlap első meglátogatásakor a szolgáltatások igénybevétele során
cookiekat helyezünk el a felhasználó böngészőjében. A cookie egy olyan file, amelyet betűk és
számok alkotnak és amelyet a felhasználó eszközére küldünk a szerverünkről. A cookie lehetővé
teszi annak felismerését, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra. A cookie
használatának célja továbbá a látogató azonosítása, abból a célból, hogy a látogatók érdeklődésének
megismerésével fejleszthessük a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat, illetve a Honlap tartalmát.
Amennyiben a cookiek elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett
beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookiekkal történő adatkezelést az Adatkezelő
anonim módon végzi.
4. Adattovábbítás: Adatkezelő a megbízás ellátása során tudomására jutott személyes adatokat
külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba)
nem továbbítja, kivéve ha ahhoz Érintett kifejezetten hozzájárul és a felek írásba foglalt
nyilatkozatban rögzítik e feltételeket a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.
Előbbi megkötés nem terjed ki a GDPR 45. Cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az
adattovábbítás célja olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság
által kibocsájtott érvényes ún. „megfelelőségi határozat” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz
nem szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van
hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey,
Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA (Privacy Shield), Új Zéland. Japán és
Dél-Korea esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van.
5. 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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6. Hatásvizsgálat, adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelőnél a GDPR Preambulum (91) bekezdésére
tekintettel hatásvizsgálat elvégzésére, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül(t)
sor.
7. Adatbiztonság: Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az Érintett adatai továbbításra
kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében
részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is
előírja. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az
Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az
illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett. Az
Adatkezelő a különleges adatokat elkülönített adatbázisban tárolja.
8. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
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, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően
tájékoztatja 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.
9. Az érintettek jogai
A fentiekben rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a
jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:
A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:
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:
a) az adatkezelés céljai;
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b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) 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.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő
garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja
rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
A fentiek szerinti jogok a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.
Helyesbítés joga:
Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy
szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és
szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi
szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy
olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra
hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén
uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és
az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan
uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről
rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai
titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember
által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban,
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban
meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy
által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami
szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt
áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett 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 érintett
jogos indokaival szemben.

1

A személyes adatok statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak
biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását.
Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly
módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.
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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.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy
– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, 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. Ebben az esetben az Adatkezelő 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, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 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.
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Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán
alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok
gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem 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 tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, 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 a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett 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.
10. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót 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 az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
Adatfeldolgozó
Recomp Informatika Zrt. 1044
Budapest,
Íves
út
8.
support@recomp.hu +36 1 435-1460
+36 1 435-1461

Adatfeldolgozás célja
IT támogatás

Adatfeldolgozással
érintett adatok köre
a 3. pontban kezelt
adatok

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott
utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
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11. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
Amennyiben az érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem
jogosult, az érintett köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb
személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok
rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett köteles
mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e
valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettel személyes
kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést az adatot szolgáltató személy köteles
biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az
Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő
jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha az adatot közlő személy egy harmadik személy - például
fogyasztó - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az adatot közlő személy meghatalmazását
és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes
adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy
amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az
Adatkezelő által felhasználásra.
12. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei:
a) Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen
Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.
b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
c) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel,
az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per
– az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
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