ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Bevezető rész
A Szabó Ügyvédi Iroda kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei
információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa és az Ön érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb
hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak
megfelelően járjon el.
A honlap használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével Ön
hozzájárul személyes adatai összegyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és
továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében
szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta az alábbiakban részletezett
szabályzatban foglaltak szerint, amely szabályzatot a weboldalra történő belépéssel, és a
weboldalhasználatával minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.
Adatkezelő: Szabó Ügyvédi Iroda
Székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5.
Adószám: 19037363-1-11
Nyilvántartó hatóság: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara
Képviseli: dr. Szabó Z. Tamás ügyvéd (KASZ: 36069028)
Telefon: +36 70 515 5011
E-mail cím: iroda@szabougyved.eu
Értelmező rendelkezések
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozókövetkeztetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele (azaz: az adatok átadása).
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Adatkezelési alapelvek
A GDPR 5. cikkében meghatározott garanciális követelményekre figyelemmel, személyes
adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a
céljaival nem összeegyeztethető módon adatkezelés nem végezhető. Az adatok felvételének és
kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell
lennie. Jogszabályban elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban
meghatározott célból valósulhat meg.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését; ha a személyes adat
kezelése elkerülhetetlen, Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen pont szerinti
elveknek való megfelelése igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak
érdekében, hogy az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában
bizonyítható legyen az adat kezelésének jogszerűsége.
Az adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelő
feladata, hogy az érintetteket adataik felvétele előtt megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás
akkor megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden
lényeges körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő,
adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, hozzájárulás visszavonásának
módjára és esetleges következményére – kitér. A tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Adatkezelés célja
A honlapon szereplő szolgáltatás teljesítése, szerződésben szereplő felek közötti közvetítés,
kapcsolattartás, a kapcsolódó szerződések vagy egyéb dokumentumok elkészítése, a Pmtvben előírt ügyfélátvilágítás elvégzése, adatkezelő esetleges jogérvényesítése, nyilvántartás
vezetése az ügyvédi törvényben előírtak szerint.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik.
A kezelt adatok köre
Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő,
anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma), elérhetőség
(telefonszám, e-mail cím, lakóhely, tartózkodási hely), valamint az ügyfelek által önkéntesen
megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges mértékben.
Az adatkezelés jogalapja
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés: Az adatkezelés az ügyvéd vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes
adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Szerződésen alapuló adatkezelés: 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.
Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: Az adatkezelés az ügyvédre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat adatkezelő az adatkezlési cél eléréséhez szükséges ideig, illetve az
érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Az érintettek jogai és érvényesítése
Tájékoztatás kéréséhez való jog: Ön az adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet, hogy az
adatkezelő mely személyes adatait és milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból és mennyi
ideig kezeli.
Helyesbítéshez való jog: Ön írásban kérheti az adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely
személyes adatát.
Törléshez való jog: Ön írásban kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
Zároláshoz való jog: Ön írásban kérheti az adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Tiltakozáshoz való jog: Ön írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő
személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Jogorvoslat
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az iroda@szabougyved.eu e-mail címen,
vagy az adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be.
Továbbá amennyiben jogorvoslati igénye van, úgy fordulhat egyfelől a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), másfelől az adatkezelő székhelye, az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.
Záró rendelkezések
Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. június 01. napjától hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a
jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem
szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv.
és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Komárom, 2018. június 01.
Szabó Ügyvédi Iroda
dr. Szabó Z. Tamás
ügyvéd

