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Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 
és hozzájárulás a személyes adatok 

kezeléséhez



I. Általános rendelkezések

I.1. Jelen  Tájékoztató  Dr.  Fülöp  Botond  egyéni  ügyvéd 
(irodájának címe: 7300 Komló, Pécsi út 1., telefonszáma: 70/592-
7517,  e-mail  címe:  drulopbotond@gmail.com,  adószáma: 
50236253-1-22,  kamarai  azonosító  száma:  36060282, 
kisadózónak minősülő, KATA szerint adózó adóalany, honlapjának 
elérhetősége:  www.fulopugyved.com),  a  Pécsi  Ügyvédi  Kamara 
(7621  Pécs,  Ferencesek  utcája  7.)  tagja  általi  adatkezelésre 
vonatkozik.

I.2. Ügyvéd  adatkezelésére,  valamint  Megbízó,  illetve  az 
adatkezeléssel  érintett  ezzel  kapcsolatos  jogaira  és 
kötelezettségeire  az  Európai  Unió  Általános  Adatvédelmi 
Rendelete,  vagyis  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU) 
2016/679  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet),  az  ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Üt.),  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a 
továbbiakban: Infotv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.), a közokiratokról, a közlevéltárakról 
és  a  magánlevéltári  anyag  védelméről  szóló  1995.  évi  LXVI. 
törvény (a továbbiakban: Levéltári törvény), valamint a pénzmosás 
és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) az irányadó.

II. Hozzájárulás a személyes adatok Ügyvéd általi kezeléséhez 

II.1. Jelen Tájékoztató aláírásával Megbízó önkéntesen, külső 
befolyástól  mentesen  hozzájárul  a  következő  személyes 
adatainak Ügyvéd általi kezeléséhez: 

a) családi  és  utónév,  születési  családi  és  utónév, 
állampolgárság,  születési  hely  és  idő,  anyja  neve, 
lakcím,  ennek  hiányában  tartózkodási  hely,  azonosító 
okmány  típusa  és  száma,  lakcímet  igazoló  hatósági 
igazolvány száma, adóazonosító jel; 

b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet  esetén  annak  neve,  rövidített  neve, 
cégjegyékszáma, ennek hiányában a létrejöttéről szóló 
határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma, 
székhelyének,  telephelyének,  illetve  magyarországi 
fióktelepének  címe,  főtevékenysége,  képviseletére 
jogosultak  a)  pont  szerinti  természetes 
személyazonosító  adatai  és  beosztása,  kézbesítési 
megbízott(ak)  családi  és  utóneve,  valamint  lakcíme, 
vagy – ennek hiányában - tartózkodási helye, továbbá 

c) kapcsolattartáshoz és elérhetőséhez szükséges adatok 
(telefonszám és e-mail cím). 

További személyes adatok kezelése kötelező erejű európai uniós 
jogi  aktuson vagy törvényi  felhatalmazáson alapulhat,  amelynek 
célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. 

III. Az adatkezelés célja és jogalapja
III.1. Az adatkezelés célja – minden megbízás esetén - az ügyvédi 
megbízás,  illetve  a  kirendelés  teljesítése,  a  Megbízóval  való 
kapcsolattartás  és  kommunikáció,  a  jogügyletek  biztonságának 
elősegítése,  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása 
megelőzése  és  megakadályozása,  az  ügyvédi  tevékenységre 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrizhetősége, az Ügyvéd 
tevékenységére  vonatkozó  jogi  kötelezettségek  teljesítése,  az 
ügyvédi  tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az 
ügyfelek  jogainak  védelme,  valamint  az  ügyvédi  tevékenység 
korlátainak  érvényesítése.  Ezen  túl,  a  megbízás  tárgyától, 
ellátásának  módjától  és  az  adatokat  tartalmazó  irat  fajtájától 
függően,  az  adatkezelésnek  speciális  céljai  is  vannak.  Ezen 
speciális adatkezelési célok a következők:

a) a  megbízáshoz  kapcsolódó  (pl.  letéti)  szerződés 
teljesítése, 

b) a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító 
és  rögzítő  eszköz  igénybevételével  történő  eljárás 
esetén  az  okirat  ügyfél  általi  aláírásának,  illetve  az 
okiraton szereplő aláírás sajátjaként való elismerésének 

igazolása, 
c) Megbízó adatai  nyilvántartott  adatokkal  való 

egyezőségének  és  az  általa  bemutatott  okmányok 
érvényességének  ellenőrzése  (azonosításhoz 
kapcsolódó adatkezelés), 

d) papír alapú okirat elektronikus okirati formába alakítása, 
illetve

e) a  Levéltári  törvény  értelmében  maradandó  értékűnek 
minősülő  iratok  tekintetében  azok  épségben  és 
használható  állapotban  való  fennmaradása  a  jövő 
nemzedékek számára.

III.2. Az adatkezelés jogalapja:
a) a megbízási  szerződés,  illetve  a  megbízás 

keretében  szerkesztett  (pl.  letéti)  szerződés 
teljesítése (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) 
és/vagy f) pontja), 

b) ügyfél-azonosításhoz  kapcsolódó  adatkezelés,  a 
pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása 
megelőzése  és  megakadályozása,  továbbá  a 
korlátozó  intézkedések  teljesítése céljából  végzett 
adatkezelés,  az  azonosított  jogi  személyekről  és 
más szervezetekről  vezetett  nyilvántartáshoz 
kapcsolódó adatkezelés, Ügyvéd által ellenjegyzett 
okiratban  részes,  de  Ügyvéddel  megbízási 
jogviszonyba  nem  kerülő  félre  vonatkozó 
adatkezelés, kötelező  jogi  képviselet  ellátása 
esetén,  továbbá  az  Ügyvéd  által  vezetett 
ügynyilvántartás,  valamint  a  Levéltári  törvény 
értelmében  maradandó  értékűnek  minősülő  iratok 
vonatkozásában  jogi  kötelezettség teljesítése )a 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja), 

c) kirendelés  esetén,  továbbá  közérdekű  vagy  az 
Ügyvédre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány 
gyakorlásának  keretében  végzett  feladat 
végrehajtása  esetén  közhatalmi  jogosítvány 
gyakorlása (a Rendelet 6.  cikk (1) bekezdésének 
e) pontja),

d) a  megbízást  a  Megbízó  képviseletében  megadó 
hozzátartozó,  jogi  személyt  képviselő  és 
kapcsolattartó,  valamint a megbízás teljesítéséhez 
szükséges  harmadik  személyek  -  például  tanúk, 
szakértők  –  adatainak  kezelése  vonatkozásában 
Ügyvéd  jogos  érdeke (a  Rendelet  6.  cikk   (1) 
bekezdésének  f) pontja), s végül

e) Megbízó egyes személyes adatait -  nevét, lakcímét 
(székhelyét)  és  adószámát  (adóazonosító  jelét)  – 
Ügyvéd  jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, 
törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek 
teljesítése (pl adózás) céljából is kezeli  a  Rendelet 
6. cikk  (1) bekezdésének  c) pontja alapján.

IV. Az adatok harmadik személyek általi megismerhetősége
IIV.1.  Az  Ügyvéd  által  kezelt  személyes  adatok  adatfeldolgozás 
céljára a jelen fejezetben írt  kivételektől  eltekintve más számára 
nem kerülnek átadásra. 

IV.2. A címadatok  postázás  esetén átadásra  kerülnek  a  Magyar 
Posta,  illetve  a  megbízott  futárszolgálat  részére. A  személyes 
adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók 
az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, illetve 
harmadik személyeknek. Ezen túl, a személyes adatok átadhatók 
az  ügyvédi  megbízás  teljesítésében  közreműködő  személyek, 
illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb 
személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét 
a Megbízó jóváhagyta.

IV.3. A személyes  adatokat  –  az  ügyvédi  titok  védelme  alatt  - 
megismerheti  az  Ügyvéd  alkalmazottja,  helyettese  (helyettesítő 
ügyvéd), segítője, valamint a területi ügyvédi kamara által az  Üt. 
85.§-a alapján kirendelt irodagondnok.

IV.4. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és 
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megakadályozása,  továbbá  a  korlátozó  intézkedések  teljesítése 
céljából  kezelt  személyes  adatokat  megismerheti  a  törvény 
alapján kijelölt személy. 

IV.5. Az Ügyvéd által vezetett ügynyilvántartásban kezelt adatokat 
megismerhetik az Üt. 53.§ (4) bekezdésében felsorolt személyek.

IV.6. A  levéltári  törvény  értelmében  maradandó  értékűnek 
minősülő  iratokban  lévő  személyes  adatokat  megismerhetik  a 
közlevéltár munkatársai. 

IV.7. Az  Ügyvéd  törvényben  előírt  adó  és  számviteli 
kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelt személyes adatokat 
–  az  érintet  nevét,  lakcímét  (székhelyét)  és  adószámát 
(adóazonosító jelét) -  megismerhetik Ügyvéd adózási, könyvviteli 
feladatait ellátó adatfeldolgozói. 

IV.8.  Nem  jelenti  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó 
rendelkezések  megsértését,  ha  a  személyes  adat  közlése, 
feltüntetése  a  megbízás  teljesítéséhez  szükséges,  vagy  ha 
Ügyvéd  törvényben  foglalt  adatszolgáltatási  kötelezettségének 
tesz eleget. 

V. Az adatkezelés időtartama
V.1. A személyes adatokat Ügyvéd általános esetben a megbízás, 
illetve a kirendelés megszűnésének napját követő 5 évig kezeli. 
Ettől eltérően az adatkezelés időtartama:
a) kötelező  jogi  képviselet  ellátása,  a pénzmosás  és 

terrorizmus  finanszírozása  megelőzése  és 
megakadályozása, a korlátozó intézkedések teljesítése 
céljából  végzett  adatkezelés,  valamint  az  azonosított 
jogi  személyekről  és  más  szervezetekről  vezetett 
nyilvántartáshoz  kapcsolódó  adatkezelés esetén   a 
megbízás megszűnését követő 8 év (Üt. 33.§ (7), Pmt. 
56.-57.§§), 

b) okirat  ellenjegyzése esetén az okirat  ellenjegyzésének 
napját követő 10 év, 

c) ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való 
bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 
10 év (Üt. 53.§), 

d) letéti  szerződéshez  kapcsolódó  adatkezelés  esetén  a 
letéti szerződés megszűnésétől számított 10 év, 

e) a  Pmt.  58.§-ban  meghatározott  hatósági  megkeresés 
esetén 10 év, 

f) papír  alapú okirat  elektronikus  okirati  formába történő 
alakítása esetén – ha a felek  ennél hosszabb ideig tartó 
őrzésben nem egyeztek meg – az elektronikus okirati 
formába alakítástól számított 10 év.

V.2. Megbízó  nevét,  címét  és  adószámát  (adóazonosító  jelét)  - 
törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítése 
céljából  -  Ügyvéd  a  jogalapot  adó  jogviszony  megszűnésének 
napját követő 8 évig kezeli. 

V.3. A  Levéltári  törvény értelmében  maradandó  értékűnek 
minősülő  iratokban  lévő  személyes  adatokat  Ügyvéd  az  irat 
közlevéltárnak történő átadásáig kezeli. 

V.4. Okirat ellenjegyzése esetén az 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 – Ügyvéd az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.  (Üt. 
53.§/5/).  A mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító 
és  rögzítő  eszköz  igénybevételével  történő  eljárás  esetén  a 
rögzített  felvételt Ügyvéd az ellenjegyzett okirattal együtt, annak 
őrzési idejének lejártáig őrzi meg (Üt. 44.§ (2))..

V.5. Ügyvéd az általa ellenjegyzett, elektronikus formába alakított 
papíralapú  okiratot,  -  ha  a  felek  ennél  hosszabb  ideig  történő 
őrzésben nem egyeztek meg - az átalakítástól számított öt évig 
őrzi meg. 

VI. Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai

VI.1.  A  Megbízó,  illetve  az  adatkezeléssel  érintett  személy 
adatkezeléssel összefüggő jogai a következők:

a) Előzetes tájékoztatásához való jog, mely kiterjed:
• az adatkezelő és képviselője kilétére és elérhetőségére,

• az  adatkezelés  tervezet  céljára  és  jogalapjára,  jogos 
érdek  érvényesítésén  alapuló  adatkezelés  esetén  az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeire, 

• arra, 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, 

• a személyes adatok címzettjeire, továbbá annak tényére, 
hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet  részére  kívánja-e  továbbítani  a  személyes 
adatokat, 

• a személyes adatok tárolásának időtartamára, 
• az érintett adatkezeléssel összefüggő jogaira, 
• az adatkezeléshez történt hozzájárulás visszavonásának 

jogára,  illetve  azon  tényre,  hogy  a  hozzájárulás 
visszavonása  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a 
hozzájárulás  alapján  végrehajtott  adatkezelés 
jogszerűségét, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 
jogára, 

• arra, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat 
az adatszolgáltatás elmaradása, 

• az  automatizált  döntéshozatal  tényére,  ideértve  a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben 
az  alkalmazott  logikára,  és  az  arra  vonatkozó  érthető 
információkra,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen 
jelentőséggel  és  az  érintettre  nézve  milyen  várható 
következményekkel bír, s végül 

• a  gyűjtésük  céljától  eltérő  célból  további  adatkezelés 
esetén  az  eltérő  célra  és  minden  ezzel  kapcsolatos 
releváns kiegészítő információra.

A Megbízó,  illetve az érintett  előzetes tájékoztatáshoz való jogát 
Ügyvéd ezen tájékoztató által biztosítja.

b)  Hozzáférési  jog, mely  alapján  az  érintett  jogosult  arra,  hogy 
Ügyvédtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak  kezelése folyamatban  van-e,  és  ha ilyen adatkezelés 
folyamatban  van,  jogosult  arra,  hogy  az  Ügyvéd  által  kezelt 
személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést 
kapjon.  Ha  személyes  adatoknak  harmadik  országba  vagy 
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az 
érintett  jogosult  arra,  hogy  tájékoztatást  kapjon  a  továbbításra 
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti  megfelelő garanciákról. 
Ügyvéd – erre irányuló kérelem esetén - köteles az adatkezelés 
tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érintett 
rendelkezésére  bocsátani.  Az  érintett  által  kért  további 
másolatokért  Ügyvéd  az  adminisztratív  költségeken  alapuló, 
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

c)  Helyesbítéshez  és  kiegészítéshez  való  jog, mely  alapján  az 
érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  Ügyvéd  indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse és/vagy kiegészítése a rá vonatkozó 
pontatlan és/vagy hiányos személyes adatokat.

d)  Törléshez való jog, mely alapján az érintett jogosult arra, hogy 
kérésére  Ügyvéd  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  a  rá 
vonatkozó személyes adatokat,  Ügyvéd pedig köteles arra, hogy 
az  érintettre  vonatkozó  személyes  adatokat  indokolatlan 
késedelem nélkül törölje  ha 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;, 

• az  érintett  visszavonja  az  adatkezelés  alapját  képező 
hozzájárulását,  és  az  adatkezelésnek  nincs  más 
jogalapja;

• az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelése  ellen, és  nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó 

uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi  kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; vagy 

• a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek 
kínált,  információs  társadalommal  összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor..

A  törléshez  való  jog  nem  érvényesíthető,  ha  az  adatkezelés 



szükséges:
• a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• az  Ügyvédre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog 

szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve  közérdekből 
vagy  az  Ügyvédre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány 
gyakorlása  keretében  végzett  feladat  végrehajtása 
céljából,

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
• közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és 

történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból, 
amennyiben  a  törléshez  való  jog  valószínűsíthetően 
lehetetlenné  tenné  vagy  komolyan  veszélyeztetné  ezt 
az adatkezelést; vagy

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog, mely alapján az érintett 
jogosult  arra,  hogy kérésére Ügyvéd korlátozza az adatkezelést 
ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett  vitatja a személyes adatok pontosságát; ez 
esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra  vonatkozik, 
amely lehetővé teszi,  hogy Ügyvéd az erre vonatkozó 
ellenőrzést lefolytassa;

• az  adatkezelés  jogellenes,  ám  az  érintett  az  adatok 
törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

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

• az érintett 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.

Az  adatkezelés  korlátozása  esetén az  azzal  érintett  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. Ügyvéd köteles az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni.

f) Az adathordozhatósághoz való jog: mely alapján a Rendeletben 
írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 
egy  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 
az  adatkezelő,  akinek  a  személyes  adatokat  a  rendelkezésére 
bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen 
alapul és  az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett 
kérheti  a  személyes  adatok  adatkezelők  közötti  közvetlen 
továbbítását  is.  Az  adathordozhatósághoz  való  jog  gyakorlása 
nem  sértheti  a  Rendelet   17.  cikkét  (törléshez  való  jog, 
„elfeledtetéshez  való  jog”), és  nem  alkalmazandó  abban  az 
esetben,  ha  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre 
ruházott  közhatalmi  jogosítványai  gyakorlásának  keretében 
végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges.  E  jog  gyakorlása 
továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) A tiltakozáshoz való jog, mely alapján az érintett jogosult arra, 
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy 
jogos  érdeken  alapuló  kezelése  ellen,  ideértve  az  említett 
rendelkezéseken  alapuló  profilalkotást  is.  Ebben  az  esetben 
Ügyvéd 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.  Az  érdekmérlegelési  teszt  első 
lépéseként  Ügyvéd  feltárja  a  jogos  érdek  tartalmát,  és 
megvizsgálja,  hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az 
érintett  érdekeire,  vagy  alapvető  jogaira  és  szabadságaira.  Ezt 
követően mérlegeli, hogy ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az 
adatkezelő  jogos érdekével  szemben,  különösen,  ha az érintett 

gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes 
adatok  védelmét  teszik  szükségessé  –  az  adatkezelés  nem 
folytatható.

h) A panasztételhez és a bírói jogorvoslathoz való jog, mely alapján 
az  érintett  jogosult  arra,  hogy  panaszt  tegyen  a  Nemzeti 
Információs  és  Adatvédelmi  Hatóságnál  (www.naih.hu,  1530 
Budapest, Pf.: 5.,  ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400), ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Ügyvéd általi 
kezelése megsérti a Rendeletet. Ezen túl, az érintett pert indíthat 
Ügyvéd  ellen,  ha  megítélése  szerint  a  személyes  adatainak  a 
Rendeletnek nem megfelelő Ügyvéd általi kezelése következtében 
sérültek a Rendelet szerinti, és/vagy a személyhez fűződő jogai.

VI.2. Ügyvéd  köteles  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatni az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 
nyomán  hozott  intézkedésekről.  E  határidő  bizonyos  esetekben 
további  két  hónappal  meghosszabbítható.  amelyről  az  érintettet 
tájékoztatni  kell.  Ha Ügyvéd 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. 

VI.3.  Ügyvéd  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  valamennyi 
helyesbítésről,  törlésről  vagy  adatkezelés-korlátozásról,  akivel, 
illetve  amellyel  a  személyes  adatot  közölte,  kivéve,  ha  ez 
lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést 
és/vagy  költséget  igényel.  Az  érintettet  kérésére  Ügyvéd 
tájékoztatja e címzettekről.

VI.4. Megbízó,  illetve  az  adatkezeléssel  érintett  személy  ezen 
pontban  foglalt  jogainak  gyakorlása  nem  eredményezheti  az 
ügyvédi titokra vonatkozó rendelkezések megsértését.

VII. Adatbiztonság

VII.1. A  személyes  adatok  ügyvédi  titoknak  minősülnek,  azok 
védelme  érdekében  Ügyvéd  fokozott  biztonsági  intézkedéseket 
alkalmaz. Ennek  megfelelően Ügyvéd  gondoskodik  az  adatok 
biztonságáról,  így  különösen  a  jogosulatlan  hozzáférés, 
megváltoztatás és nyilvánosságra hozás,  törlés,  továbbá sérülés 
vagy  megsemmisülés  elkerülésének  biztosításáról.  Amennyiben 
Megbízó titkos ügykezelést folytat, a vele való kapcsolattartásban 
esetén  Ügyvéd  is  ezt  a  minősítési  és  kezelési  rendszert 
alkalmazza. 

VII.2. Ügyvéd a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei,  továbbá az adatkezelés jellege,  hatóköre,  körülményei 
és  céljai,  valamint  a  természetes  személyek  jogaira  és 
szabadságaira  jelentett,  változó  valószínűségű  és  súlyosságú 
kockázat  figyelembevételével  megfelelő  technikai  és  szervezési 
intézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a  kockázat 
mértékének  megfelelő  szintű  adatbiztonságot  garantálja.  Ennek 
érdekében Ügyvéd gondoskodik   arról,  hogy  a  tárolt  adatokhoz 
belső  rendszeren  keresztül  vagy  közvetlen  hozzáférés  útján 
kizárólag  az  arra  feljogosított  személyek,  és  kizárólag  az 
adatkezelés  céljával  összefüggésben  férjenek  hozzá.  Ügyvéd 
gondoskodik  továbbá  a  felhasznált  eszközök  szükséges, 
rendszeres  karbantartásáról,  fejlesztéséről,  továbbá  az  adatokat 
tároló  eszközt  megfelelő  fizikai  védelemmel  ellátott  zárt 
helyiségben helyezi el és gondoskodik annak fizikai védelméről is.

VII.3.   Ügyvéd megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, 
hogy  az  irányítása  alatt  eljáró,  a  személyes  adatokhoz 
hozzáféréssel  rendelkező  természetes  személyek  kizárólag  az 
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, 
ha az ettől  való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi  őket. 
Ügyvéd a személyes adatok kezelése céljából megfelelő ismerettel 
és  gyakorlattal  rendelkező  személyeket  köteles  igénybe  venni. 
Köteles  továbbá  gondoskodni  az  általa  igénybe  vett  személyek 
felkészítéséről  a  betartandó  adatvédelmi  jogszabályi 
rendelkezések,   a  jelen  szerződésben  foglalt  kötelezettségek, 
valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

VII.4.  Az olyan  adatvédelmi  incidens  bekövetkezéséről,  mely  az 
azzal  érintett(ek)  jogaira  és  szabadságaira  nézve 
valószínűsíthetően  magas  kockázattal  jár,  Ügyvéd  indokolatlan 
késedelem  nélkül  tájékoztatja  az  érintette(ke)t.  A  tájékoztatás 
kiterjed  az  adatvédelmi  incidens  jellegére,  az  abból  eredő, 
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valószínűsíthető következményekre, valamint az annak orvoslása 
érdekében  foganatosított,  vagy  tervezett  intézkedésekre, 
beleértve  adott  esetben  az  adatvédelmi  incidensből  eredő 
esetleges  hátrányos  következmények  enyhítését  célzó 
intézkedéseket is. 

Megbízó  jelen  Tájékoztató  aláírásával  elismeri,  hogy annak 
egy  példányát  Ügyvédtől  átvette,  annak  tartalmát  teljes 
terjedelmében megismerte. 

Megbízó  kijelenti  továbbá,  hogy  a  jelen  Tájékoztató 
tartalmának  ismeretében  a  Tájékoztató  II.1.  pontjában 
felsorolt személyes  adatainak  a  jelen  Tájékoztatóban 
foglaltaknak  megfelelő  kezeléséhez  minden  külső  befolyás 
nélkül önkéntesen hozzájárul, ahhoz beleegyezését adja. 

Megbízó  tudomásul  veszi,  hogy  ezen  hozzájárulását  és 
beleegyezését bármikor indokolás nélkül visszavonhatja,  de 
ez – a teljesítés lehetetlenülése okán – az ügyvédi megbízás 
Ügyvéd általi felmondását vonja maga után.

Kelt: Komló, 20___. év __________hó  _________   napján.

   _________________           _________________ 
              Ügyvéd              Megbízó
                


