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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A VÁZSONYI Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő, jogi szolgáltatásnyújtás céljából, ügyvédi megbízási szerződések keretében 
végzett ügyvédi tevékenysége során adatkezelést végez. Ennek a jogszabályok által szabályozott adatkezelésnek a jogi háttere 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.). Az 
Adatkezelési Tájékoztató mellett a kapcsolódó jogszabályok megismerése a Megbízótól elvárt. Mivel az Adatkezelési Tájékoztató 
nem a jogszabályok megismétlése, így nem tartalmaz minden Megbízóra vonatkozó részletet. 
 
Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 
Az adatkezelő neve:     VÁZSONYI Ügyvédi Iroda 
Székhelye:      6000 Kecskemét, Klapka u. 10/B. III. 28. 
Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám:  170 
Email:       ugyved@vazsonyi.com  
Telefonszám:     +36 20 9 803 704 
Az adatvédelmi tisztviselő:    dr. Vázsonyi Miklós ügyvéd (KASZ: 36073981) 
Az adatkezelési tevékenység kezdete:   2021.12.01. 
 
Az adatkezelés célja 
1. A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy a VÁZSONYI Ügyvédi Iroda az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján ügyvédi tevékenységet végezzen a Megbízói számára, továbbá az 
e tevékenységre irányuló jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen.  

2. Az adatkezelő személyes adatot csak előre meghatározott célból kezelhet, csak a cél megvalósításához feltétlenül 
szükséges mértékben, csak a cél megvalósulásáig, illetve annak meghiúsulásáig. 

3. A felvett személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást az adatkezelő nem végez. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
4. Az adatkezelés jogalapja a Megbízó kifejezett önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása esetén a további megbízói 

rendelkezések (pl. adattörlési kérések) korlátjai lehetnek egyes kógens jogszabályi rendelkezések (pl. Üttv., Pmt), amelyek 
az adatkezelő számára kötelezettségek.  

5. Az ügyvédi megbízás körén kívül eső jogi tanácsadás esetén nincs szükség személyes adatok kezelésére mindaddig, amíg 
ügyvédi megbízás előkészítésére nem kerül sor. 

 
A kezelt személyes adatok a következők: 
6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyes adatok 

közül azok, amelyek feltétlenül szükségesek az adatkezelő által nyújtott jogi szolgáltatás és ügyvédi megbízás szakszerű, 
és a jogszabályoknak megfelelő elintézéséhez. 

7. Ügyspecifikus személyes adatok, amelyek kezelése az ügyvédi megbízás szakszerű elintézéséhez feltétlenül szükségesek. 
8. Email cím és telefonszám kapcsolattartás céljából. 
 
A Megbízó döntési pozíciója 
9. Valamennyi fenti adat szolgáltatása önkéntes. Amennyiben a Megbízó nem adja meg az adatkezelő által elvégzendő jogi 

szolgáltatás és ügyvédi megbízás elintézéséhez szükséges személyes adatot, akkor ennek következményeiről az 
adatkezelő a Megbízót tájékoztatja annak érdekében, hogy a Megbízó el tudja dönteni, hogy a továbbiakban mit tegyen.  

10. Amennyiben a Megbízó nem adja meg email-címét, postacímét vagy telefonszámát, úgy az adott csatornán az adatkezelő 
nem tartja vele a kapcsolatot. 

11. Amennyiben folyamatban lévő ügyvédi megbízás teljesítéséhez olyan személyes adatra lenne szükség, amelynek 
kezeléséhez a Megbízó nem járul hozzá, erről az adatkezelő a Megbízót külön tájékoztatja a következményekre történő 
utalással, majd változatlan megbízói magatartás esetében a megbízás külön értesítés nélkül megszűnik. 

12. A Megbízó döntési lehetőségeit az adatkezelőre vonatkozó kötelező jogszabály (pl. Pmt., Üttv.) korlátozhatja. 
 
Az adatkezelés időtartama és pontossága 
13. Az adatkezelés időtartama az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától 

számított öt évig, kivéve, ha kógens jogszabály hosszabb időt ír elő.  
14. Legkésőb az ötödik év végén az adatkezelő új hozzájárulás kérésére irányuló üzenetet küld a Megbízó részére, ha az 

adatkezelést nem kógens jogszabály írja elő.  
15. A kezelt adatoknak pontosaknak és hiánytalanoknak kell lennie, ezért a Megbízónak az adataiban bekövetező változás 

esetén az adatkezelőt haladéktalanul értesítenie kell a megváltozott adatokról.  
16. Az adatkezelő a személyes adatokat hisztorizált, a változásokat is visszakereshető módon (SCD2) tárolja. 
17. A kezelt adatokban bekövetkező változások közlésének elmaradásából eredő esetleges károkért az adatkezelő nem felelős. 
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Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
18. A Megbízó a GDPR alapján hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, 

törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs.  
19. Automatizált adatkezelés esetén a Megbízó kérheti, hogy a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a Megbízó számára átadja.  
20. A Megbízó a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont 

hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.  
21. A hozzájárulás visszavonását, pontosítását, illetve tiltakozásást a Megbízó emailben és írásban közölheti az adatkezelővel. 
 
Hozzáférés 
22. A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő, illetve az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai 

férhetnek hozzá.  
23. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, 

személyekkel.  
24. Az adatkezelő kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más 

személyek részére.  
25. Az ügyvédi tevékenység sajátosságából adódóan az adatkezelés szigorúan szabályozott és korlátozott az ügyvédi 

titoktartási kötelezettség keretében is, amelyeket az adatkezelő szintén betart. 
26. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az érintett 

halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben 
meghatározott jogok illetik meg. 

 
Felelősség kizárása 
27. Az adatkezelő kizárja az esetleges adatbeviteli hibákból eredő kárért való felelősséget, mivel a kezelt adatok helyességének 

rendszeres ellenőrzése a megbízó feladata.  
28. A GDPR-ban rögzített pontosság elvét tiszteletben tartva az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak 

érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. 
29. A jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése a Megbízó oldalán a vonatkozó jogszabályok alapos ismeretét nem 

helyettesíti és nem pótolja. Mivel a jogszabályok az Alaptörvény R) cikk (2) alapján mindenkire kötelezőek, így a Megbízóra 
is. Emiatt a Megbízótól ugyanúgy elvárható az őt érintő jogszabályok alapos ismerete, mint az adatkezelőtől, és a hatályos 
jogszabályok nem ismerete nem mentesíti a Megbízót a számára felróható cselekmények vagy mulasztások esetén. 

 
Adatbiztonsági intézkedések 
30. A rögzített személyes adatokat az adatkezelő saját adattárolóin offline tárolja, tükrözéssel.  
31. A személyes adatok tartós tárolásához az adatkezelő más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. 
32. A személyes adatok ideiglenesen és rövid időre (az ügyfelvétel és az elektronikus kapcsolattartás során) az internetes 

kommunikációt biztosító szolgáltatók szerverein óhatatlanul is átfuthatnak. Az internetes kommunikációt végpontok között 
az internetes kommunikácihoz igénybevett szolgáltatók teljes listáját az adatkezelő nem ismerheti, és nincs befolyása a 
routing (csomagkapcsolt útválasztás) menetére. Emiatt az adatkezelő a Megbízó írásbeli kérésére PKI titkosítással látja el 
üzeneteit. 

33. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elektronikus internes kommunikáció sajátosságai miatt az interneten 
átküldött adatok (még titkosítás esetén is) ki vannak téve az illetéktelenek általi megismerés veszélyének. 

34. Amennyiben a Megbízó nem kívánja kitenni adatait internetes kommunikációnak, akkor erre lehetősége van olymódon, 
hogy az adatkezelőnek fizikai adathordozón adja át az adatait, internetes kommunikációs csatorna igénybevétele nélkül. 

35. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt 
személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

36. Az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, 
mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 
37. A Megbízó vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra 

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll. 
A NAIH címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési címe: 1363  Budapest, Pf.: 9. 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1-3911400; honlap: www.naih.hu. 
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 

38. Jogainak vélt megsértése esetén a Megbízó az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is 
fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. 

 
Kelt, hatály kezdete: Kecskemét, 2021.12.01. 


