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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda által végzett
adatkezelési tevékenységekről
hatálybalépés napja: 2022. február 1.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A jelen Adatkezelési Tájékozta- A jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése, hogy az I.2. pontban
tó tartalma és rendeltetése
megjelölt Adatkezelő 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 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation –
GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt, a személyes
adatok kezelésével összefüggő tájékoztatási kötelezettségének eleget
tegyen.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő adatkezelési
tevékenységeivel kapcsolatos releváns információkat. A jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános Része tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek valamennyi, a Különös Részben ismertetett adatkezelésre irányadók, a Különös Rész pedig azon szabályokat tartalmazza, amelyek az
egyes, ott ismertetett adatkezelésekre alkalmazandók.
2. Az Adatkezelő

Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda
Cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 54. IV. emelet 8. ajtó
Telefon: +36 1 428 0727
E-mail: office@aradszkyeskepes.hu

3. Az Érintett

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy. Azonosítható természetes személy az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
Az Érintettek kategóriái (példálózó jelleggel):
- természetes személy ügyfél
- ügyfél természetes személy képviselője, kapcsolattartója
- természetes személy ellenérdekű fél
- természetes személy ellenérdekű fél természetes személy jogi
képviselője
- az adott eljárásban résztvevő egyéb természetes személyek (pl.:
tanú, szakértő, bíró, ügyintéző, stb.)
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Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől
1. a rá, mint Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2. személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy az
adatkezelés korlátozását,
3. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
4. Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is
panaszt tehet.
5. Az Érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő tájékoztatja a személyes adatok jogosultját, hogy minden
olyan személy, aki jogszabály Adatkezelő általi megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett
kárért az Adatkezelőtől a polgári jog szabályai szerint kártérítésre jogosult.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb
megoldása érdekében – keresse meg irodánkat, lehetőség szerint a
jelen tájékoztató fejlécében megjelölt e-mail címen!

5. Automatikus döntéshozatal

Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal nem történik.

6. Az adatokhoz hozzáférő személyek

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató eltérően nem rendelkezik,
az Adatkezelő tagjai és munkavállalói.

7. Az ügyvédekre vonatkozó
speciális szabályok

Az Adatkezelő ügyvédi iroda tagjai és alkalmazottai az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) hatálya alatt állnak,
így minden olyan tény, információ és adat, amelyről az Adatkezelő bármely tagja vagy alkalmazottja az ügyvédi tevékenység gyakorlása során
szerzett tudomást ügyvédi titoknak minősül és az Üttv. 9-12. §-a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal együtt, párhuzamosan alkalmazandó rá.
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II.
KÜLÖNÖS RÉSZ
II.1.
Az Adatkezelővel való szerződés érdekében történő kapcsolatfelvételhez
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy ügyvédi megbízási szerződés megkötése
vagy jogi tanácsadás érdekében az Adatkezelő jogi szolgáltatásai iránt
érdeklődő Érintettek részére az Adatkezelő személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást adhasson a szolgáltatásaira, a megbízás elfogadására, valamint a felmerülő bármely egyéb
kérdésre vonatkozóan.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei az Adatkezelő olyan potenciális ügyfelei, akik
úgy döntenek, hogy az Adatkezelőt ügyvédi szolgáltatásai végett felkeresik.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának
második fordulatában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Név
Az Érintett - mint az Adatkezelőtől annak szolgáltatásaira, illetve a
megbízásra vonatkozó tájékoztatást kérő természetes személy - azonosításához szükséges.
Elektronikus levelezési cím (e-mail cím)
Az Adatkezelő az Érintett által megadott elektronikus levelezési címen
(e-mail címen) adhatja meg a kért tájékoztatást a szolgáltatásaira és az
esetleges megbízásra vonatkozóan.
(Mobil) telefonszám
Az Adatkezelő az Érintett által megadott telefonszámon is megadhatja a
kért tájékoztatást a szolgáltatásaira és az esetleges megbízásra vonatkozóan.
Levelezési cím
Az Adatkezelő az Érintett által megadott levelezési címen is megadhatja
a kért tájékoztatást a szolgáltatásaira és az esetleges megbízásra vonatkozóan.
A kapcsolatfelvétel során az Érintett által megadott egyéb adatok
Az Érintett a kapcsolatfelvétel során egyéb adatokat adhat meg, amelyek
később az ügyvédi megbízás teljesítése vagy jogi szolgáltatás teljesítése
során relevanciával bírnak.
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6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése
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Amennyiben az Adatkezelő nem köt az Érintettel megbízási szerződést
vagy nem nyújt az Érintettnek ügyvédi tevékenységre irányuló szolgáltatást, akkor az adatok 30 napon belül törlésre kerülnek.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintettel megbízási szerződést
köt vagy az Érintettnek jogi szolgáltatást nyújt, az adatkezelés időtartamára a II.2.-II.17. pontban foglaltak az irányadók.
Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy a jelen
tájékoztatóban megjelölt tájékoztatást nem tudja megadni a részére az
Adatkezelő.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
II.2.
Az ügyfélazonosításhoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység

1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az Üttv. 32. § (1) és (2) bekezdésében foglalt ügyfélazonosítási kötelezettségének eleget tegyen.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akiket az
Adatkezelő nem ismer, vagy akiknek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, és akik úgy döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg a jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével – valamilyen jogi tevékenység elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Üttv. 32. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
- személyazonosító igazolvány
- érvényes útlevél
- kártyaformátumú vezetői engedély
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányokon szereplő személyes adatok
- az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma
- családi és utónév, születési családi és utónév,
- nem,
- állampolgárság,
- születési hely,
- születési idő,
- anya születési családi és utóneve,
- CAN szám,
- aláírás,
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-

arcképmás,
vezetői engedély típusa

Az Érintett, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő természetes személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
5. Az adatok kezelésének időtartama

Az adatok nem kerülnek tárolásra, ugyanis az azonosítás a személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával, az Adatkezelő
nevében eljáró személy általi szemrevételezéssel történik csak.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az azonosítást nem tudja elvégezni az Adatkezelő, ami miatt a megbízási szerződés a felek nem tudják megkötni.

II.3.
A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzéséhez kötött
ügyfélazonosításhoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az Üttv. 32. § (7) bekezdésében foglalt, a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzéséhez kapcsolódó ügyfélazonosítási kötelezettségének eleget tegyen a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási
Keretrendszer igénybevételével.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy
döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg olyan jogi tevékenység elvégzése érdekében, amely esetében közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzése szükséges és megbízási
szerződést kötnek vele.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Üttv. 32. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok, személyazonosító szám,
nem
- A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §
(4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
o családi és utóneve, születési családi és utóneve,
o születési helye,
o születési ideje és
o anyja születési családi és utóneve
- személyazonosító szám
- nem
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
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személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
Lakcím és lakcímkártya
- az okmány típusának megnevezése és a lakcímkártya azonosítója
- családi és utónév, születési családi és utónév,
- születési hely,
- születési idő,
- anya születési családi és utóneve,
- lakóhely és a cím bejelentésének dátuma
- tartózkodási hely adatai és a cím bejelentésének dátuma
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
Állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett,
illetve EGT-állampolgár jogállás
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
Arcképmás
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
Aláírás
Az Érintett, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződő fél törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához
szükséges.
Az úti okmány elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére,
megrongálódására, találására, cseréjére, pótlására, visszaadására,
leadására, elvételére, valamint érvénytelenségére vonatkozó adatok
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
A vezetői engedély típusára, okmányazonosító jelére, kiadására,
érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására), elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő
érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó
adatok
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

9
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76.
§ d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok.
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.
Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
- személyazonosító igazolvány
- érvényes útlevél
- kártyaformátumú vezetői engedély
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányokon szereplő személyes adatok
- az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma
- családi és utónév, születési családi és utónév,
- nem,
- állampolgárság,
- születési hely,
- születési idő,
- anya születési családi és utóneve,
- CAN szám,
- aláírás,
- arcképmás,
- vezetői engedély típusa
Az Érintett, mint az Adatkezelővel a közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését is magába foglaló ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződést megkötő természetes
személy törvényi kötelezettségen alapuló azonosításához szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), valamint a jelen tájékoztató II.17.
pontjában meghatározott időpontig kezeli.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az azonosítást nem tudja elvégezni az Adatkezelő, ami miatt a megbízási szerződést a felek nem tudják megkötni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

10

II.4.
Azokban az ügyekben, ahol a jogi képviselet kötelező, az azonosított személyek nyilvántartásához
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az Adatkezelőnek olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező1, a
legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást kell vezetnie az Üttv. 33. § (1) bekezdése alapján.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, azonosított természetes, illetve más
természetes vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg olyan jogi
tevékenység elvégzésére, amely esetében a jogi képviselet kötelező és
megbízási szerződést kötnek vele.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Üttv. 33. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése
alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.
Lakcím
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.
Állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett,
illetve EGT-állampolgár jogállás
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.

Az Adatkezelő szempontjából leggyakrabban előforduló eljárások, ahol kötelező a jogi képviselet: ingatlannyilvántartási
eljárás, cégeljárás, polgári peres és nemperes eljárások (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is, abban az esetben, ha a
kérelmező jogi személy)
1
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Az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.
Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti adatigénylés
során kapott válasz azonosítója
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.
Azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy
azonosítása kötelező
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott esetleges
további adatok (lásd. II.17. pont)
Az Érintettről, mint az Adatkezelővel az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződést megkötő azonosított természetes személyről történő törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartás vezetéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), valamint a jelen tájékoztató II.17.
pontjában meghatározott időpontig kezeli.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy a törvényi
kötelezettségen alapuló nyilvántartási kötelezettségét nem tudja teljesíteni az Adatkezelő, ami miatt a megbízási szerződést a felek nem tudják
megkötni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
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II.5.
A megbízási szerződés vagy jogi tanácsadás során történő kapcsolattartáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az ügyvédi tevékenység
elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítése érdekében kapcsolatba tudjon lépni és fenntarthassa a kapcsolatot az ügyféllel.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei a természetes személy ügyfelek, illetve a természetes vagy jogi személy ügyfelek képviseletében vagy kapcsolattartójaként eljáró természetes személyek. Érintettnek minősülnek továbbá a
szerződéses partner vagy ellenérdekű természetes személyek, a szerződéses partner vagy ellenérdekű természetes személyek képviseletében
vagy kapcsolattartójaként eljáró természetes személyek, valamint ezek
jogi képviselője.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Név
Az Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött fél között történő kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez
szükséges.
(Mobil)telefonszám
Az Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött fél között történő kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez
szükséges.
Elektronikus levelezési cím (e-mail cím)
Az Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött fél között történő kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez
szükséges.
Levelezési cím
Az Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött fél között történő kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez
szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő az ügyvédi tevékenységre irányuló szerződés hatályban léte alatt kezeli, és a szerződés
megszűnésétől számított 30 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem vagy nem kellő szolgáltatási szinten
tudja teljesíteni.
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

II.6.
A megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni, az Érintett hozzájárulásán
alapuló kapcsolattartáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a működésével kapcsolatos
információkat, ismertetőket, felhívásokat, ajánlatokat el tudja juttatni az
Érintettek részére.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei a természetes személy ügyfelek, illetve a természetes vagy jogi személy ügyfelek képviseletében eljáró természetes
személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés az Érintett által
adott hozzájáruláson alapul, amely bármikor, az Adatkezelőnek megküldött jognyilatkozattal visszavonható. Kérjük, hogy ezen jognyilatkozatot lehetőleg a jelen Adatkezelési Tájékoztató fejlécében megjelölt
elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levéllel tegye meg.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Név
Az adatkezelés célja Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződött fél között történő, megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni kapcsolattartás.
(Mobil) telefonszám
Az adatkezelés célja Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződött fél között történő, megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni kapcsolattartás.
Elektronikus levelezési cím (e-mail cím)
Az adatkezelés célja Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződött fél között történő, megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni kapcsolattartás.
Levelezési cím
Az adatkezelés célja Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése
érdekében szerződött fél között történő, megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni kapcsolattartás.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

14

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – az Érintett ellentétes tartalmú nyilatkozatának hiányában – a megbízási szerződés megszűnésétől
számított vagy a jogi tanácsadást követő 5 év elteltéig kezeli. Az adatkezelés időtartama legfeljebb az Érintettel való kétoldalú kommunikáció
időpontjától számított 5 évig tart.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő nem tudja fenntartani vele a kapcsolatot.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

II.7.
A megbízási szerződés megszűnését követő vagy jogi tanácsadás utáni, az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kapcsolattartáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő jogos érdekeit az ügyféllel
szemben érvényesíteni tudja a megbízási szerződés megszűnését követően vagy a jogi tanácsadás után is.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei az Adatkezelő természetes személy ügyfelei,
illetve a természetes vagy jogi személy ügyfelei képviseletében eljáró
természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés az adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az Adatkezelő jogos érdekének leírása:
Az ügyfél által az Adatkezelő ellen érvényesített igénnyel szembeni védekezés, ennek érdekében az ügyfél azonosítása.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Név
Az Adatkezelő jogos érdekeinek az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött féllel szemben történő, a megbízási szerződés megszűnését követő vagy a jogi tanácsadás utáni érvényesítéséhez szükséges.
Lakóhely
Az Adatkezelő jogos érdekeinek az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött féllel szemben történő, a megbízási szerződés megszűnését követő vagy a jogi tanácsadás utáni érvényesítéséhez szükséges.
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Tényállás, az Érintett nyilatkozatai, a jogos érdek szempontjából
releváns személyes adatok
Az Adatkezelő jogos érdekeinek az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött féllel szemben történő, a megbízási szerződés megszűnését követő vagy a jogi tanácsadás utáni érvényesítéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott adatokat a megbízási
szerződés megszűnésétől, vagy a jogi tanácsadás nyújtásának időpontjától számított 5 évig, illetőleg az Érintett által indított eljárás végleges
befejezéséig kezeli, azzal, hogy az eljárás akkor tekinthető véglegesen
befejezettnek, ha a rendkívüli jogorvoslati eljárás is lezárult.

6. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

II.8.
A megbízási szerződésben, tényvázlatban, a megbízás fennállása alatt, valamint a jogi tanácsadás
során közölt tényálláshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az ügyvédi megbízás teljesítése.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy
döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg valamilyen jogi tevékenység
elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele vagy jogi
tanácsadást kérnek tőle.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 b) pontjában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
Érintett az egyik fél, abban az esetben, ha az Érintett maga az
ügyfél,
 f) pontjában meghatározott jogalapon, az Adatkezelő megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke alapján történik, abban az esetben, ha az Érintett az ügyféltől eltérő személy.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Az érintett, vagy képviselője által a tényállásban megadott személyes adatok
Az Adatkezelő és az ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében szerződött fél között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

Az ügyvédi megbízási szerződés hatálya alatt.
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6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő csak a rendelkezésére álló tények és adatok alapján tudja teljesíteni az ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló szerződést.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
II.9.
Az iratmegőrzéshez
kapcsolódó adatkezelési tevékenység

1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az Üttv. 46. § (5)-(6) bekezdéseiben és az 53. § (5) bekezdésében, valamint az ügyvédi tevékenység
gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI. 26.)
MÜK szabályzatban (a továbbiakban: MÜK iratmegőrzési szabályzat)
meghatározott iratmegőrzési kötelezettségét teljesíthesse.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei az Adatkezelő jogszabályi előíráson alapuló
iratmegőrzési kötelezettségével érintett, a II.9.4. pontban megjelölt dokumentumokon szereplő adatokhoz kapcsolódó természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Üttv.
46. § (5)-(6) bekezdéseiben és az 53. § (5) bekezdésében, valamint a
MÜK iratmegőrzési szabályzatban foglalt jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Elektronikus okirati formába alakított papíralapú okirat
Az adatkezelés célja az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
Ügyvédi ellenjegyzéssel járó okiratok
Az adatkezelés célja az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
A MÜK iratmegőrzési szabályzat szerint megőrzendő okiratok
- Az ügyvéd által szerkesztett végintézkedés, valamint az öröklési
jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatot tartalmazó más okirat, illetve az ezekhez kapcsolódóan az ügyvédi tevékenység
gyakorlója által kezelt más irat
- Az okirat ellenjegyzésével nem járó ügyben az ügyvéd által benyújtott cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét
képező irat
- A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok
- Az ügyvédi letétbe vett irat
- Ügyvédi megbízási és letéti szerződéseket
- Az ügyvédi tevékenység gyakorlója által jogszabály alapján vezetett nyilvántartást
- Az előző pontok hatálya alá nem tartozó irat
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Az Adatkezelő az elektronikus okirati formába alakított papíralapú okiratot a másolatkészítéstől számított 10 évig őrzi meg.
Az Adatkezelő az általa ellenjegyzett, elektronikus formába alakított
papíralapú okiratot az átalakítástól számított 5 évig őrzi meg.
Okirat ellenjegyzése esetén az Adatkezelő az általa ellenjegyzett okiratot,
valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat
az ellenjegyzéstől számított 10 évig őrzi meg.
Az Adatkezelő által szerkesztett végintézkedést, valamint az öröklési
jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatot tartalmazó más okiratot,
illetve az ezekhez kapcsolódóan az ügyvédi tevékenység gyakorlója által
kezelt más iratot az örökhagyó hagyatékára vonatkozó teljes hatályú
hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő 5 évig őrzi meg.
Az Adatkezelő az okirat ellenjegyzésével nem járó ügyben az Adatkezelő
által benyújtott cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét
képező iratot a kérelem benyújtásától számított 10 évig őrzi meg.
Az Adatkezelő a büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi
eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok közül
a) az ügy érdemében hozott határozatot, illetve végzést az eljárás jogerős
vagy végleges lezárultát követő 5 évig,
b) az eljárással összefüggésben kezelt olyan iratot, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy más közhatalmi szerv kezelésében nem található meg,
az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő 5 évig,
c) az a)-b) alpont hatálya alá nem tartozó iratot az eljárás jogerős vagy
végleges lezárultát követő 1 évig
őrzi meg.
Az Adatkezelő az ügyvédi letétbe vett iratot a letéti szerződés megszűnéséig őrzi meg.
Az Adatkezelő által kötött
a) ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződést az
abból fakadó jogosultságok elévüléséig,
b) ügyvédi letéti szerződést az annak megszűnését követő 10 évig
kell megőrizni.
Az Adatkezelő által jogszabály alapján vezetett nyilvántartást addig kell
megőrizni, amíg a nyilvántartás részét képező valamennyi adat kezelésének határideje el nem telt.
Az előző pontok hatálya alá nem tartozó iratot az ügyvédi tevékenység
gyakorlója általi keletkeztetését, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlójának kezelésébe kerülését követő 1 évig kell megőrizni.
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az iratot a jogszabályban, a MÜK
iratmegőrzési szabályzatban, illetve az ügyféllel kötött megállapodásban
meghatározott megőrzési időt követően is megőrizheti, ha az irat a
megőrzését megalapozó jogviszonnyal összefüggő igényérvényesítés
során bizonyítékként felhasználható lehet.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában nem értelmezhető.
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

II.10.
Ingatlan nyilvántartási eljáráshoz kötött szerződéssel összefüggő ügyvédi megbízáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az ingatlan adásvételi szerződés és a kapcsolódó egyéb okiratok megszerkesztésére, a földhivatal előtti jogi képviselet ellátására, az adóhatóság előtti illeték kiszabásával kapcsolatos
eljárásban a jogi képviselet ellátására, illetve az ingatlan adásvétel lebonyolítására irányuló megbízási szerződés az ügyfél és az Adatkezelő
között létrejöhessen és teljesülhessen.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az ingatlan adásvételben résztvevő természetes személyek az alábbiak
szerint:
a) szerződő felek,
b) harmadik személyek (pl. elővásárlásra jogosultak)

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 b) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.10.2. a)
pontjában megjelölt Érintettek esetében, azaz az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, abban az esetben, ha az Érintett maga az ügyfél,
 f) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.10.2. b)
pontjában megjelölt Érintettek esetén, az Adatkezelő megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke alapján

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok és személyi azonosító
A II.10.2. a) pontban megjelölt Érintettek esetében:
- személyi azonosító,
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
A II.10.2. b) pontjában megjelölt Érintettek esetében:
- családi és utóneve.
A fent meghatározott adatok kezelése az ingatlan adásvételi szerződés és
a kapcsolódó egyéb okiratok megszerkesztésére, a földhivatal előtti jogi
képviselet ellátására, az adóhatóság előtti illeték kiszabásával kapcsolatos
eljárásban a jogi képviselet ellátására, illetve az ingatlan adásvétel lebonyolítására irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
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Bankszámla szám
Az Adatkezelő és a II.10.2. a) pontban megjelölt Érintett között, az
ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez, a megbízás céljának eléréséhez nélkülözhetetlen pénzügyi tranzakciók lebonyolításához szükséges.
Az adóhatóságnak az ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont
szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a
visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentéséhez alkalmazandó B400-as adatlapjában megadni
szükséges további adatok
A II.10.2. a) pontban megjelölt Érintettek esetében:
-

a vagyonszerző adóazonosító száma
a vagyonszerző vagy képviselője (meghatalmazottja), szervezeti
képviselője aláírása, szülő (törvényes képviselő) vagy meghatalmazottja aláírása
a vagyonszerző előző házassági családi neve
a vagyonszerző állampolgársága
a vagyonszerző állandó lakóhelye
a vagyonszerző külföldi állampolgár külföldi állandó lakóhelye
a vagyonszerző adóigazolványához postázási (egyéb értesítési)
cím
átruházó fél neve, aláírása, adóazonosító száma
az értékesítő, bevételt szerző előző házassági családi neve
az értékesítő, bevételt szerző állampolgársága
az értékesítő, bevételt szerző lakóhelye
az értékesítő, bevételt szerző külföldi állampolgár külföldi állandó lakóhelye
az értékesítő, bevételt szerző adóigazolványához postázási
(egyéb értesítési) cím

A fent meghatározott adatok kezelése az ingatlan adásvételi szerződés és
a kapcsolódó egyéb okiratok megszerkesztésére, a földhivatal előtti jogi
képviselet ellátására, az adóhatóság előtti illeték kiszabásával kapcsolatos
eljárásban a jogi képviselet ellátására, illetve az ingatlan adásvétel lebonyolítására irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
Pénzügyi adatok
Abban az esetben, ha a II.10.2. a) pontban megjelölt Érintett ügyfél
bankhitellel érintett szerződés esetén a hitelfolyósítással kapcsolatos
eljárásban ügyvédi támogatást kér, a hitelfolyósítás során eljáró bank
dokumentációjában megjelölt adatok.
A jelen pontban meghatározott adatok kezelése a II.10.2. a) pontjában
megjelölt Érintett bankhitel folyósítása érdekében történő Adatkezelő
általi jogi támogatása érdekében szükséges.
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Lakcím
A jelen pontban meghatározott személyes adat kezelése valamennyi
Érintett esetében az Adatkezelő és a II.10.2. a) pontjában megjelölt
Érintett között, az ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási
szerződés teljesítéséhez, a megbízás céljának eléréséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A II.10.2. a) pontjában megjelölt Érintett esetében a vagyonszerzési
illeték jogerős kiszabásáig, illetőleg a vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos részletfizetés esetén a részletfizetés lezárultáig.
A II.10.2. b) pontjában megjelölt Érintett esetében az
ingatlannyilvántartási átvezető hatósági határozat kézbesítésétől számított 6 hónapig.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

8. A személyes adatok továbbítása
címzettek részére

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi címzettek számára továbbítja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat:
Az illetékes, ingatlannyilvántartást vezető közigazgatási szerv (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a közigazgatási szerv ügyintézői)
Az ügylet finanszírozásában résztvevő bank (a személyes adatokhoz
hozzáférő személyek: a bank ügyintézői)
A vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos részletfizetési eljárás vagy a
tényállás tisztázása érdekében szükséges hatósági adatkérés esetén:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a hatóság ügyintézői)

II.11.
Cégeljárással kapcsolatos ügyvédi tevékenységre irányuló megbízáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az alábbi jogszabályhelyek
által megjelölt adatbejelentésnek eleget tehessen: a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
24. § (1) bekezdés h) pontja, 25. § (1) bekezdés h), i), k), l) pontjai, a 27.
§, valamint 28. §.
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2. Az adatkezeléssel Érintettek

A cégeljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzése érdekében az
Adatkezelővel szerződő jogi személy képviseletében eljáró természetes
személy, illetve a cégeljárással érintett egyes természetes személyek (pl.
jogi személy cég tagja, vezető tisztségviselője), illetve ezen személyek
képviseletében eljáró természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése
alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a cégeljárással
kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés
teljesítéséhez szükséges.
A cégbírósági eljáráshoz szükséges személyes adatok
-

-

-

-

a vezető tisztségviselő, illetve képviseletre jogosult neve, anyja
születési neve, születési ideje, lakóhelye, adóazonosító száma,
beosztása
a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a
jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony
megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban
kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt,
ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került
a képviseletre jogosult cégszerű aláírása
a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló szervezet személyében felelős könyvvizsgálójának neve és lakóhelye, e jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontja, illetve ha a jogviszony
megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban
kerül sor, a megszűnés tényleges időpontja, anyja születési neve,
adóazonosító szám
felügyelőbizottsági tagok neve, lakóhelye, (ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött, ezt a tényt is), e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál
korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontja, anyja születési neve, adóazonosító száma
kiskorú tag (tulajdonos) esetén a törvényes képviselő neve és
lakóhelye
természetes személy esetében e személy anyjának születési neve
külföldi természetes személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye, külföldi adószáma, külföldi adószámot kiadó országa
magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy
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kézbesítési megbízottjának neve, lakóhelye, anyja születési neve
közkereseti társaság esetében
o természetes személy tag neve, születési ideje, lakóhelye,
anyja születési neve
o a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének
időpontja
betéti társaság esetében
o természetes személy beltag neve, születési ideje, lakóhelye,
anyja születési neve
o természetes személy kültag neve, születési ideje, lakóhelye,
anyja születési neve
o természetes személy tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontja
korlátolt felelősségű társaság esetében
o természetes személy tag neve, lakóhelye, születési ideje,
anyja születési neve, valamint annak ténye, ha a természetes személy tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot
meghaladja, vagy a természetes személy tag minősített
többségű befolyással rendelkezik
o a természetes személy tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontja
o az üzletrészen alapított zálogjog ténye esetén a természetes
személy zálogjogosult (zálogjogosulti bizományos) neve,
lakóhelye, zálogjogosulti bizományos esetén e minősége
o közös tulajdonú üzletrész esetén a természetes személy tulajdonosok neve, lakóhelye, születési ideje, anyja születési
neve
zártkörűen működő részvénytársaság esetében
o ha a természetes személy részvényes szavazati jogának
mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes
minősített többségű befolyással rendelkezik, a részvényes
neve, lakóhelye, születési ideje, anyja születési neve
o egyszemélyes részvénytársaság esetében a természetes
személy részvényes neve, adóazonosító száma, születési
ideje, lakóhelye, anyja születési neve
egyesülés esetében
o a természetes személy tagok neve, lakóhelye
o az egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontja,
felelősségének esetleges korlátozása
egyéni cég esetében
o a cégtulajdonos neve, lakóhelye, születési ideje és anyja
születési neve
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében
o a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult természetes
személy neve, lakóhelye, anyja születési neve, a jogviszony
keletkezésének és megszűnésének időpontja
külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
esetében
o a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult természetes
személy neve, lakóhelye, anyja születési neve, a jogviszony
keletkezésének és megszűnésének időpontja
vízgazdálkodási társulat esetében
o az ellenőrző bizottsági tagok neve és lakóhelye
végrehajtói iroda esetében
o a természetes személy tagok neve, lakóhelye, az önálló bírósági végrehajtó tag esetében neve, szolgálati helye (an-
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nak a járásbíróságnak a megnevezése, amely mellé kinevezték), hivatali helyiségének címe, az illetékességi területe
kiterjesztésének ténye és terjedelme
o az önálló bírósági végrehajtó tag (tagok) szavazati jogának
terjedelme
közjegyzői iroda esetében
o tagok neve, lakóhelye, a közjegyző tag esetében a hivatali
helyiségének (irodájának) címe is
o a közjegyző tag (tagok) szavazati jogának terjedelme
európai gazdasági egyesülés esetében
o a természetes személy tagok neve, lakóhelye
o az európai gazdasági egyesüléshez csatlakozó természetes
személy tag csatlakozásának időpontja, felelősségének
esetleges korlátozása
zártkörűen működő európai részvénytársaság esetében
o ha a természetes személy részvényes szavazati jogának
mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy minősített
többségű befolyással rendelkezik, a részvényes neve, lakóhelye, születési ideje, anyja születési neve
o egyszemélyes részvénytársaság esetében a természetes
személy részvényes neve, lakóhelye
a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelyének a Tanács 2137/85/EGK rendeletének 10. cikke
alapján történő nyilvántartásba vétele esetében
o az európai gazdasági egyesülés képviseletére jogosult természetes személy neve, lakóhelye, anyja születési neve, a
jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja
o a telephely képviseletére jogosult természetes személyek
neve, adóazonosító száma, lakóhelye, születési ideje, anyja
születési neve, tisztsége, e jogviszonyuk keletkezésének
időpontja, határozott időre szóló képviselet esetében a
jogviszony megszűnésének időpontja is, továbbá az a tény,
ha a képviseletre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került
a székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan természetes személy tulajdonosának, vagy a további használat engedélyezésére való joggal rendelkező használójának neve,
lakcíme, születési éve és anyja neve

Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a cégeljárással
kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés
teljesítéséhez szükséges.
Könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló szervezet személyében felelős
könyvvizsgálójának kamarai azonosító száma
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a cégeljárással
kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés
teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatok kezelésének időtartamára az
iratmegőrzésre vonatkozó, II.9.5. pontban foglaltak az irányadók.
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6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

8. A személyes adatok továbbítása
címzettek részére

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi címzettek számára továbbítja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat:
Az illetékes cégbíróság (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a
cégbíróság bírái, ügyintézői, egyéb munkatársai)

II.12.
Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyvédi tevékenységre irányuló megbízáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az alábbi jogszabályhelyek
által megjelölt adatbejelentésnek eleget tehessen: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (1) bekezdés b) és e) pont, (3) bekezdés b) pont, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés, 23. § b) pont, 25. § b)
pont, 26. § (1) bekezdés a), b) és c) pont, 91. § (1) bekezdés f) pont, 92.
§ (1) bekezdés hd) pont, 94. § (1) bekezdés d), e), f) és g) pont, (2) bekezdés, 95. § b) és d) pont.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

A civil szervezetekkel kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzése érdekében az Adatkezelővel szerződő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviseletében eljáró természetes személy, illetve a civil
eljárással érintett egyes természetes személyek (pl. a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagja vagy alapítója, vezető
tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja), illetve ezen személyek
képviseletében eljáró természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése
alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
Az Adatkezelő és az Érintett között a civil szervezetekkel kapcsolatos
eljárással összefüggő ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási
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szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A nyilvántartásba vételi kérelemhez szükséges személyes adatok
- a kérelmező neve, lakóhelye
- a szervezet képviselőjének neve, lakóhelye
- a jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve és anyja
születési neve
- ha a nyilvántartásba vételi kérelem a szervezet adószámának, illetve statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése
iránti kérelmet is tartalmaz, a szervezet képviselőjének adóazonosító száma
- ha a nyilvántartásba vételi kérelem a szervezet jogi személy
szervezeti egysége adószámának, illetve statisztikai számjelének
megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz, a
jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító
száma
- a székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan természetes személy tulajdonosának, vagy a további használat engedélyezésére való joggal rendelkező használójának neve,
lakcíme, születési éve és anyja neve, illetve amennyiben a székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, vagy a további használat engedélyezésére való joggal
rendelkező használója jogi személy, ezen jogi személy törvényes
képviselőjének neve
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a civil eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
A változásbejegyzési kérelemhez szükséges személyes adatok
- a kérelmező neve, lakóhelye
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a civil eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
A nyilvántartásból való törléshez szükséges személyes adatok
- a kérelmező neve, lakóhelye
- - az alapítvány kivételével - a szervezet legfőbb szervének a
szervezet megszűnését elhatározó ülése jegyzőkönyvét
- a szervezet legfőbb szervének a szervezet megszűnését elhatározó ülése jelenléti ívét a jelenlévő tagok nevével, lakóhelyével,
képviselet esetén a képviseleti minőség feltüntetésével és - ha
ülés tartására nem elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével került sor – aláírásával
- azon személyes adatok, melyeket azok az okiratok, illetve nyilatkozatok tartalmaznak, amelyeknek alapján megállapítható,
hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztek.
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a civil eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
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A civil szervezetekkel kapcsolatos eljáráshoz szükséges személyes
adatok
- a szervezet képviselőjének neve, lakóhelye
- jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve, anyja születési neve
- alapítvány esetében:
o - kuratórium esetében - a kuratórium természetes személy tagjainak neve, lakóhelye és anyja születési neve,
o - kurátor esetében - a természetes személy kurátor neve, illetve megnevezése, valamint lakóhelye, anyja születési neve,
o - szükség szerint - az alapítvány képviselőjének anyja
születési neve,
o határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony
megszűnésének időpontja, valamint ha a jogviszony
megszűnésére a nyilvántartásban feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontja,
o az állami alapító által alapított alapítvány, és állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen
alapított alapítvány esetében a kuratóriumba az állami
alapító részéről jelölt tag vagy tagok neve is (amennyiben helyette nem azt a tényt tartalmazza, hogy a kurátort az állami alapító jelölte ki)
- egyesület esetében:
o az egyesület képviselőjének anyja születési neve
o határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony
megszűnésének időpontja, illetve, ha a jogviszony megszűnésére a nyilvántartásban feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontja
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a civil eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
A civil szervezetek nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges egyéb személyes adatok
- ügyvezető szerv tagjának neve, lakóhelye, aláírása
- alapítvány alapítójának neve, lakóhelye, aláírása
- alapítvány kedvezményezettjének neve, lakóhelye, aláírása
- egyesület tagjának neve, lakóhelye, aláírása
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő és az Érintett között, a civil eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatok kezelésének időtartamára az
iratmegőrzésre vonatkozó, II.9.5. pontban foglaltak az irányadók.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni.
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

8. A személyes adatok továbbítása
címzettek részére

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi címzettek számára továbbítja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat:
Az illetékes törvényszék (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a
törvényszék bírái, ügyintézői, egyéb munkatársai)

II.13.
Polgári peres és nemperes eljárással (ideértve a fizetési meghagyásos, végrehajtási, végelszámolási,
csőd-, felszámolási, vagyonrendezési valamint kényszertörlési eljárásokat is) összefüggő ügyvédi
tevékenységre irányuló megbízáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy a fizetési meghagyásos, a polgári peres és
nemperes, végrehajtási, csőd-, felszámolási, valamint kényszertörlési
eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés az ügyfél és az Adatkezelő között létrejöhessen és teljesülhessen.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan,
a) természetes, illetve más természetes vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy döntenek, hogy
az Adatkezelőt bízzák meg fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási eljárással, csődeljárással, felszámolási eljárással, valamint
kényszertörlési eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele, illetve azon természetes, illetve
b) más természetes vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik ellen az egyes eljárások megindításra kerülnek, valamint az eljárás egyéb természetes személy résztvevője (pl. szakértő, tanú).

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 b) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.13.2. a)
pontjában megjelölt Érintettek esetében, azaz az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, abban az esetben, ha az Érintett maga az ügyfél,
 f) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.13.2. b)
pontjában megjelölt Érintettek esetén, az Adatkezelő megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke alapján
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Természetes személyazonosító adatok
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése
alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
Az Adatkezelő és az II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között a polgári peres vagy nemperes eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység
elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A fizetési meghagyásos eljáráshoz kapcsolódó ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adatok
a) A II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
- neve, eljárásbeli állása;
- lakóhelye, adóazonosító jele
- amennyiben az ügyfél a jogosult: lakóhelye vagy tartózkodási
helye, kézbesítési címe, születési helye és ideje, anyja neve, perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes képviselőjének neve
és kézbesítési címe, személyi azonosítója, telefonszáma, elektronikus levélcíme;
- amennyiben az ügyfél a kötelezett: ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye, kézbesítési címe, születési helye és ideje, anyja neve, perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes képviselőjének neve és kézbesítési címe, de legalább lakóhelye, valamint
perbeli cselekvőképessége hiányában törvényes képviselőjének a
neve és kézbesítési címe;
- a követelés alapjául szolgáló jogviszony és az érvényesíteni kívánt jog, valamint a követelésnek és járulékainak összege;
- a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja;
- a követelés beazonosításához szükséges adatok;
- külön jogszabályokban meghatározott kötelezően feltüntetendő
adatok;
- azon esetleges személyes adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható a kérelemben megjelölhető
perré alakulás esetére;
- amennyiben az ügyfél a jogosult: fizetési számlaszáma (számlatulajdonos nevével együtt), amelyen a követelés teljesítését elfogadja
- amennyiben az ügyfél a jogosult: az a fizetési számlaszám
(számlatulajdonos nevével együtt), amelyre díjtúlfizetés esetén a
különbözet visszautalását várja.
A jelen pontban meghatározott személyes adatok kezelése az Adatkezelő és az II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló
megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
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b) A II.13.2. b) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
- az ellenérdekű fél neve, eljárásbeli állása;
- amennyiben az ellenérdekű fél a jogosult: lakóhelye vagy tartózkodási helye, kézbesítési címe, születési helye és ideje, anyja neve, perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes képviselőjének neve és kézbesítési címe, személyi azonosítója, telefonszáma, elektronikus levélcíme;
- amennyiben az ellenérdekű fél a kötelezett: ismert lakóhelye
vagy tartózkodási helye, kézbesítési címe, születési helye és ideje, anyja neve, perbeli cselekvőképesség hiányában törvényes
képviselőjének neve és kézbesítési címe, de legalább lakóhelye,
valamint perbeli cselekvőképessége hiányában törvényes képviselőjének a neve és kézbesítési címe;
- meghatalmazottal történő eljárás esetén az ellenérdekű fél jogosult képviselőjének a neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme;
- a követelés alapjául szolgáló jogviszony és az érvényesíteni kívánt jog, valamint a követelésnek és járulékainak összege;
- a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja;
- a követelés beazonosításához szükséges adatok;
- külön jogszabályokban meghatározott kötelezően feltüntetendő
adatok;
- amennyiben az ellenérdekű fél a jogosult: azon esetleges személyes adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható a kérelemben megjelölhető perré alakulás esetére;
- amennyiben az ellenérdekű fél a jogosult: az a fizetési számlaszám (számlatulajdonos nevével együtt), amelyen a követelés
teljesítését elfogadja
- amennyiben az ellenérdekű fél a jogosult: az a fizetési számlaszám, (számlatulajdonos nevével együtt) amelyre díjtúlfizetés
esetén a különbözet visszautalását várja.
A jelen alpontban meghatározott, a II.13.2. b) pontban megjelölt, ellenérdekű fél Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az
Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között létrejött
megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke miatt szükségesek.
A polgári peres és nem peres eljárásokban alkalmazandó beadvány kötelező alaki kellékeit képező adatok
a) A II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
- teljes név, lakóhely, ismert elektronikus levélcíme, perbeli állása
- per tárgya
- a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszám is
- ha állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy egyéb
idézésre alkalmas címmel rendelkezik, ezen adat is
A jelen alpontban meghatározott személyesadatok kezelése az Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között a polgári peres
vagy nemperes eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére
irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
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b) A II.13.2. b) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
- az ellenérdekű fél és képviselőjének teljes neve, lakóhelye, ismert elektronikus levélcíme, perbeli állása
- per tárgya
- a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszám is
- ha az ellenérdekű fél vagy képviselője állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy egyéb idézésre alkalmas címmel
rendelkezik, ezen adat is
A jelen alpontban meghatározott, a II.13.2. b) pontban megjelölt, ellenérdekű fél Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az
Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között létrejött
megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke miatt szükségesek.
A végrehajtási, végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárással öszszefüggő ügyvédi tevékenységre irányuló megbízás teljesítéséhez
szükséges adatok
Végrehajtási eljárás esetén
- a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o amennyiben az ügyfél természetes személy végrehajtást
kérő: neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja
neve, perbeli állása, per tárgya és értéke, lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levelezési
címe
o amennyiben az ügyfél természetes személy kötelezett:
neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,
perbeli állása, per tárgya és értéke, lakó- vagy tartózkodási helye
o amennyiben az ügyfél jogi személy végrehajtást kérő:
képviselőjének neve, születéskori neve, képviseletének
típusa, képviselői minősége, lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme
o amennyiben az ügyfél jogi személy kötelezett: képviselőjének neve, születéskori neve, képviseletének típusa,
képviselői minősége, lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme
- a II.13.2. b) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o amennyiben az ellenérdekű fél természetes személy
végrehajtást kérő: neve, születési neve, születési helye
és ideje, anyja neve, perbeli állása, per tárgya és értéke,
lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe
o amennyiben az ellenérdekű fél természetes személy kötelezett: neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, perbeli állása, per tárgya és értéke, lakóvagy tartózkodási helye
o amennyiben az ellenérdekű fél jogi személy végrehajtást
kérő: képviselőjének neve, születéskori neve, képviseletének típusa, képviselői minősége, lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme
o amennyiben az ellenérdekű fél jogi személy kötelezett:
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o

képviselőjének neve, születéskori neve, képviseletének
típusa, képviselői minősége, lakó- vagy tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme
amennyiben az ellenérdekű fél végrehajtást kérő: jogi
képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme, igazolványszáma, Kamarai Azonosító Száma, ekapcsolattartási címe, általános meghatalmazás esetén
nyilvántartásba vételi száma

Végelszámolási eljárás esetén
- a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o végelszámoló neve, lakóhelye, elektronikus levélcíme
Csődeljárás esetén
- a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o természetes személy törvényes képviselő neve, lakóhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe
Felszámolási eljárás esetén
- a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o természetes személy kérelmező viselt neve (titulusa,
családi neve, első utóneve, további utónevei), természetes személy jellege, perbeli állása, lakcíme
o kérelmező törvényes képviselőjének viselt neve (titulusa, családi neve, első utóneve, további utónevei), lakcíme, telefonszáma, Fax-száma, email címe
Vagyonrendezési eljárás esetén
- a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
o természetes személy kérelmező viselt neve (titulusa,
családi neve, első utóneve, további utónevei), természetes személy jellege, perbeli állása, lakcíme
o kérelmező törvényes képviselőjének viselt neve (titulusa, családi neve, első utóneve, további utónevei), lakcíme, telefonszáma, Fax-száma, email címe
o a természetes személy kérelmező kérelmének kapcsolatának jellege a törölt céggel
Az egyes eljárások során közölt tényállásban szereplő további
esetleges személyes adatok
Jelen adatok kezelésével kapcsolatban a II.8. pont rendelkezései az
irányadók.
Az polgári peres és nemperes eljárások egyéb résztvevőinek személyes adatai
A jelen alpontban meghatározott, a II.13.2. b) pontban megjelölt, eljárás
egyéb résztvevőinek számító Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett
között létrejött megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke
miatt szükségesek.
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5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatok kezelésének időtartamára az
iratmegőrzésre vonatkozó, II.9.5. pontban foglaltak az irányadók.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett adatszolgáltatást
nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

8. A személyes adatok továbbítása
címzettek részére

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi címzettek számára továbbítja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat:
Az illetékes bíróság (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a
bíróság bírái, ügyintézői, egyéb munkatársai)
Az illetékes közjegyző (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a
közjegyző és helyettesei, ügyintézők)
Az adott ügyben eljáró végrehajtó (a személyes adatokhoz hozzáférő
személyek: végrehajtó és munkatársai)
Az adott ügyben eljáró végelszámoló (a személyes adatokhoz hozzáférő
személyek: végelszámoló és munkatársai)
Az adott ügyben eljáró felszámoló (a személyes adatokhoz hozzáférő
személyek: felszámoló és munkatársai)

II.14.
Közigazgatási eljárással összefüggő ügyvédi tevékenységre irányuló megbízáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy a közigazgatási eljárással 2 összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés az ügyfél és
az Adatkezelő között létrejöhessen és teljesülhessen.

Az Adatkezelő szempontjából leggyakrabban előforduló közigazgatási eljárások az alábbi szervek előtt folynak: Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, jegyző, építési hatóság.
2
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2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan,
a) természetes, illetve más természetes vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy döntenek, hogy
az Adatkezelőt bízzák meg közigazgatási eljárással összefüggő
ügyvédi tevékenység elvégzése érdekében és ezért megbízási
szerződést kötnek vele,
b) illetve azon természetes, illetve más természetes vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik ellen az
egyes eljárások megindításra kerülnek, valamint az eljárás egyéb
természetes személy résztvevői.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 b) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.13.2. a)
pontjában megjelölt Érintettek esetében, azaz az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, abban az esetben, ha az Érintett maga az ügyfél,
 f) pontjában meghatározott jogalapon történik a II.13.2. b)
pontjában megjelölt Érintettek esetén, az Adatkezelő megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke alapján

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Természetes személyazonosító adatok
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése
alapján természetes személyazonosító adat a polgár:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve.
Az Adatkezelő és az Érintett között, a fizetési meghagyásos, peres vagy
végrehajtási eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
hasonlóan, mint a cég és civil eljárásnál + követelést érvényesítő személyek
A közigazgatási peres eljárásokban alkalmazandó beadvány kötelező alaki kellékeit képező adatok
- az ügyfél teljes neve, lakóhelye, ismert elektronikus levélcíme,
perbeli állása
- per tárgya
- a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszám is
- ha az ügyfél állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy
egyéb idézésre alkalmas címmel rendelkezik, ezen adat is
A jelen alpontban meghatározott személyesadatok kezelése az Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között a közigazgatási
peres eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló
megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
b) A II.14.2. b) pontban megjelölt Érintett vonatkozásában
- az ellenérdekű fél és képviselőjének teljes neve, lakóhelye, ismert elektronikus levélcíme, perbeli állása
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-

per tárgya
a folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszám is
ha az ellenérdekű fél vagy képviselője állandó lakóhelyétől eltérő tartózkodási hellyel vagy egyéb idézésre alkalmas címmel
rendelkezik, ezen adat is

A jelen alpontban meghatározott, a II.14.2. b) pontban megjelölt, ellenérdekű fél Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az
Adatkezelő és a II.14.2. a) pontban megjelölt Érintett között létrejött
megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke miatt szükségesek.
Az egyes közigazgatási eljárások egyéb résztvevőinek személyes
adatai
A jelen alpontban meghatározott, a II.14.2. b) pontban megjelölt, eljárás
egyéb résztvevőinek számító Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az Adatkezelő és a II.14.2. a) pontban megjelölt Érintett
között létrejött megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke
miatt szükségesek.
Az egyes közigazgatási eljárások sajátosságaihoz igazodóan kezelendő személyes adatok
A jelen alpontban meghatározott személyesadatok kezelése az Adatkezelő és a II.13.2. a) pontban megjelölt Érintett között a közigazgatási
peres eljárással összefüggő ügyvédi tevékenység elvégzésére irányuló
megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A jelen alpontban meghatározott, a II.14.2. b) pontban megjelölt, ellenérdekű fél Érintettekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése az
Adatkezelő és a II.14.2. a) pontban megjelölt Érintett között létrejött
megbízás sikeres ellátásával kapcsolatos jogos érdeke miatt szükségesek.
Az egyes eljárások során közölt tényállásban szereplő további
esetleges személyes adatok
Jelen adatok kezelésével kapcsolatban a II.8. pont rendelkezései az
irányadók.
5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatok kezelésének időtartamára az
iratmegőrzésre vonatkozó, II.9.5. pontban foglaltak az irányadók.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben a II.14.2. a) pontban megjelölt Érintett adatszolgáltatást
nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozó, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi címzettek számára továbbítja a jelen pontban meghatározott személyes adatokat:
Az illetékes közigazgatási szerv (a személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a közigazgatási szerv ügyintézői, egyéb munkatársai)
II.15.
Az ügynyilvántartáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység

1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő, az Üttv. 53. §-ban foglalt
ügynyilvántartási kötelezettségének eleget téve, a megbízás alapján ellátott ügyeiről - az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében nyilvántartást vezessen.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy
döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg valamilyen jogi tevékenység
elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Üttv. 53. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezésnek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Az ügynyilvántartásban szereplő adatok
Az ügyekről vezetett nyilvántartás az Üttv. 53. § (2) bekezdése alapján a
következő adatokat tartalmazza:
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.
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő Üttv-ben foglalt ügynyilvántartási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

A jelen pontban meghatározott adatok kezelésének időtartamára az
iratmegőrzésre vonatkozó, II.9.5. pontban foglaltak az irányadók.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a jogszabályon alapuló kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
II.16.
A számlázáshoz
kapcsolódó adatkezelési tevékenység

1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) meghatározott számlázási
kötelezettségének eleget tegyen.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy
döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg valamilyen jogi tevékenység
elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele, aminek
teljesítése során ügyvédi munkadíjat fizetnek vagy egyéb, az ügyvédi
megbízásban meghatározott kifizetést teljesítenek az Adatkezelőnek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Áfa tv. 159. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Számlázás
Az Áfa tv. 169. § alapján a számlázás során az Adatkezelő által kezelendő adatok:
a) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
aa) adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék
értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
ab) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
ac) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt,
mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le,
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye van belföldön;
b) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe.
Jelen adatok kezelése az Adatkezelő Áfa tv-ben foglalt számlázási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

5. Az adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott adatokat a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően nyolc évig kezeli.
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6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a jogszabályon alapuló kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

7. A személyes adatok átadása,
adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
Könyvelési szolgáltató
Számlázz.hu
KBOSS.hu Kft.
az elektronikus számlázási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság

II.17.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez
kapcsolódó adatkezelési tevékenység
1. Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja az, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek
vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára
mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető
értékkel bíró dologgal való támogatását.

2. Az adatkezeléssel Érintettek

Az adatkezelés Érintettjei olyan, természetes, illetve más természetes
vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek, akik úgy
döntenek, hogy az Adatkezelőt bízzák meg valamilyen jogi tevékenység
elvégzése érdekében és ezért megbízási szerződést kötnek vele.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalapon, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdésének l) pontjában foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok és
az egyes adatok kezelésének
célja

Ügyfél-átvilágítás
Az Pmt. szerinti ügyfélazonosítás során az Adatkezelő az alábbi adatokat gyűjti:
a) természetes személy ügyfél esetén
aa) családi és utónevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) állampolgárságát,
ad) születési helyét, idejét,
ae) anyja születési nevét,
af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
ag) azonosító okmányának típusát és számát;
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b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
ba) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
bb) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
Ezen adatokat az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt ügyfélátvilágítási kötelezettségének teljesítése céljából kezeli.
Kiemelt közszereplői státusz
Arra vonatkozó adat, hogy a természetes személy ügyfél, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője, valamint
a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő
közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e és ha igen, akkor a Pmt. 4. §-ának mely
pontja szerint minősül annak.
Abban az esetben, ha a természetes személy ügyfél, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője, valamint a
tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy
kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül,
akkor a kiemelt közszereplő:
- családi és utóneve
- születési ideje
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő Pmt-ben foglalt nyilatkoztatási
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
A pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat
Az Adatkezelő a kiemelt közszereplő Érintett azonosítása, illetve fokozott ügyfélátvilágítás esetén a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó alábbi adatokat kezeli:
a) természetes személy esetén
aa) családi és utónév
ab) születési hely, idő
b) természetes személy pénzeszközeire és vagyonára vonatkozó adatok:
ba) ingatlantulajdon (résztulajdon is)
bb) gépjárműre vonatkozó
bc) egyéb nagy értékű ingóságra vonatkozó adat
bd) immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog
be) pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz
bf) készpénz
bg) gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci
értéke
bh) nyilatkozat tartozásokról
bi) nyilatkozat jövedelemről
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
ca) a nyilatkozatot tevő, képviseletre jogosult személy neve és beosztása
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Az adatok kezelése az Adatkezelő a Pmt. 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3)
bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése
a) természetes személy esetén
aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási
helye Magyarországon található,
ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító
okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a
nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban
megjelölt okirata
c) egyéni vállalkozó esetében azt a harminc napnál nem régebbi, azt
igazoló okiratot, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba
vételre került
Az Adatkezelő a bemutatott okiratokról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot -, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít.
Jelen adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt személyazonosság igazoló ellenőrzési kötelezettségét teljesíthesse.
Tényleges tulajdonos azonosítása
Amennyiben az ügyfél tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár
el, az alábbi adatok megadását kéri az Adatkezelő a tényleges tulajdonosról:
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét,
f) a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét (jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén)
Az Adatkezelő arról is nyilatkozatot szerez be az ügyféltől, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli
hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló
személynek minősül-e, illetve a Pmt. 4. § mely pontja alapján minősül
annak.
Ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
ügyfél tényleges tulajdonosa a vezető tisztségviselő, az Adatkezelő köteles a vezető tisztségviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló
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ellenőrzését elvégezni.
Az Adatkezelő ezen adatokat a Pmt-ben foglalt tényleges tulajdonos
azonosítási kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.
Az üzleti kapcsolat céljának és tervezett jellegének feltárása
Az Adatkezelő, a megbízás teljesítésével összefüggésben a megbízás
létrejöttekor köteles rögzíteni a megbízásra vonatkozó alábbi adatokat:
a) a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
b) az ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében azt, hogy az
ügyfél kockázati szintje átlagos, magas vagy alacsony,
c) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód),
d) információt az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről,
e) ha a megbízás szerződés megszerkesztésére vonatkozik, a szerződéses
értéket,
f) ha az ügyvédi szolgáltatás pénz- és értékpapír kezelése, a letétbe helyezett pénzösszeget, illetve a letétbe tett vagyontárgynak az Ügyfél által
jelzett értékét.
Az Adatkezelő - kockázatérzékenységi megközelítés alapján - kérheti a
pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását is.
Jelen adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az üzleti kapcsolat
céljának és tervezett jellegének feltárásának Pmt-ben foglalt kötelezettségét teljesíteni tudja.
Fokozott ügyfél-átvilágítás
a) az Üttv. 32. § (1) és (7) bekezdése szerinti azonosítás részeként
a. a természetes személy ügyfelet, felet, illetve az ügyfél és
a fél eljáró képviselőjét a személyazonosításra alkalmas
okmányának megtekintésével, valamint az okmány érvényességének és hitelességének ellenőrzésével azonosítja;
b. az ügyfél, illetve a fél eljáró képviselője képviseleti jogának fennállását ellenőrzi;
b) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet ügyfél
és fél tényleges tulajdonosát az ügyvéd számára közvetlenül elérhető bírósági vagy hatósági nyilvántartásokból, illetve a céginformációs szolgálattal fennálló szerződés alapján szolgáltatott
cégadatokat teljeskörűen feldolgozott formában tartalmazó
adatbázisból való lekérdezéssel meghatározza;
c) az ügyfelet és a felet az ügylet tárgyát képező pénzeszköz vagy
vagyontárgy forrására nézve nyilatkoztatja, valamint a nyilatkozat tartalmának valóságát az ügyfél, illetve a fél által rendelkezésre bocsátott okiratok megtekintésével ellenőrzi;
d) az ügyfél, a fél, a képviselője, illetve a tényleges tulajdonos a
Pmt. 7. § (2) bekezdése, illetve 8. § (2) bekezdése szerinti adatait
a II.4. pont szerinti nyilvántartásban rögzíti;
e) a megbízás adatait a II.15. pont szerinti nyilvántartásban rögzíti;
f) a megbízási szerződésben vagy külön íven rögzíti
a. az ügyfélnek, illetve a félnek azon körülmények fennál-
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lásának hiányára vonatkozó nyilatkozatát, miszerint a
természetes személy ügyfél vagy fél a Pmt. 3. § 38.
pont c) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevében
vagy érdekében jár el, illetve a természetes személy
ügyfél, a természetes személy fél vagy a tényleges tulajdonos az ügyfél, illetve a fél nyilatkozata alapján, illetve
az ügyvéd számára külön kutatás nélkül is felismerhetően a Pmt. szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt
közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek
minősül,
b. azt a körülményt, hogy a tényleges tulajdonos meghatározására az ügyvéd számára közvetlenül elérhető bírósági vagy hatósági nyilvántartásokból, illetve a céginformációs szolgálattal fennálló szerződés alapján szolgáltatott cégadatokat teljeskörűen feldolgozott formában tartalmazó adatbázisból való lekérdezéssel került-e
sor,
c. az ügyfélnek, illetve a félnek az ügyfél-átvilágítás eredménye más szolgáltató részére való továbbításához való
esetleges hozzájárulását.
g) a megbízási szerződésben vagy külön íven rögzíti az ügyfél, illetve a fél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
a. a természetes személy ügyfél vagy fél a Pmt. 3. § 38.
pont c) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevében
vagy érdekében jár-e el,
b. a természetes személy ügyfél, a természetes személy fél
vagy a tényleges tulajdonos a Pmt. szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban
álló személynek minősül-e, azzal, hogy ilyen esetben a
kiemelt közszereplő nevét, az e minőségét alátámasztó
körülményeket, valamint a természetes személy ügyféllel, természetes személy féllel vagy a tényleges tulajdonossal fennálló kapcsolatot, valamint az ügyfél nyilatkozatát vagy a nyilatkozat mellőzésének okát is rögzíteni kell,
c. az ügyfélnek, illetve a félnek az ügyfél-átvilágítás eredménye más szolgáltató részére való továbbításához való
esetleges hozzájárulását.
Az ügyvéd fokozott ügyfél-átvilágítás esetén – a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó
ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy ügyleti megbízás végrehajtása esetét kivéve – az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések
mellett a következő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazhatja:
- beszerzi az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információkat,
- a tényleges tulajdonos vonatkozásában személyesen vagy az
ügyvédi iroda által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen
auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, továbbá távoli azonosítás útján közjegyző, külképviselet, vagy okirat kiállításának
helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított ha-
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tóságának közreműködésével elvégzi a személyazonosság igazoló ellenőrzésére irányuló intézkedéseket.
Az ügyvéd a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot
jelentő harmadik országból származó ügyféllel történő üzleti kapcsolat
létesítése vagy ügyleti megbízás végrehajtása előtt az általános ügyfélátvilágítási intézkedéseken túlmenően jogosult bekérni az ügyfélre és a
tényleges tulajdonosra, az üzleti kapcsolatra, az ügyfél és a tényleges
tulajdonos pénzeszközei és a vagyona forrására, és a végrehajtandó vagy
végrehajtott ügyletek indokaira vonatkozó bármely olyan információt az
ügyféltől, ami alkalmas az ügylet jogszerűsége megítélésének az alátámasztására
Jelen adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt fokozott
ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tehessen.
Az üzleti kapcsolat (megbízás) folyamatos figyelemmel kísérése,
megerősített eljárás
Az ügyvédi iroda a megerősített eljárás során az alábbi intézkedéseket
hajtja végre:
a) további információ beszerzése
a. az ügyfélről,
b. a tervezett megbízás természetéről,
c. az ügyfél pénzügyi eszközéről és azok forrásáról,
d. az ügylet céljáról,
b) az ügyfélhez kötődő megbízások (számának és időzítésének) kiemelt vizsgálata
Jelen adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt üzleti kapcsolat (megbízás) folyamatos figyelemmel kísérése kötelezettségének
eleget tehessen.

5. Az adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt kötelezettségei teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az ügyvédi megbízás megszűnésétől,
illetve az ügyvédi megbízás teljesítésétől számított 8 évig jogosult kezelni.
Az Adatkezelő a Pmt-ben meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a
pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a
bíróság megkeresése esetén a megkeresésben meghatározott adatokat, a
megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyvédi megbízás
megszűnésétől, illetve az ügyvédi megbízás teljesítésétől számított 10
évig köteles megőrizni.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben az Érintett adatszolgáltatást nem teljesít, úgy az Adatkezelő a megbízási szerződést nem tudja teljesíteni, mert ilyen esetben a
jogszabály előírja, hogy a megbízási szerződés nem köthető meg, illetve
a már akár szabályszerűen megkötött megbízási szerződés nem hajtható
végre.
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Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés
során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521)
Telefon: +353 (1) 2953826
a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó társaság
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Normafüggelék
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
A TANÁCS (EU) 2016/679 REN- tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szaDELETE
bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok
megőrzéséről

10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

1/2019. (IV.15.) MÜK elnökségi a GDPR tekintetében
szakmai álláspont

