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Ügyvédi Adatkezelési Tájékoztató 

1. PREAMBULUM 

Dr. Kalocsay Beáta ügyvéd, mint adatkezelő (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a jogi szolgáltatások 

nyújtása, az ügyvédi tevékenység végzése során személyes adatokat kezel, figyelemmel az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 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 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az 

„Infotv”) foglalt előírásokra. 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyvédi tevékenység keretében végzett adatkezelések terjedelméről, céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, címzettjeiről, valamint az érintetteket megillető jogokról és jogorvoslati 

lehetőségekről.  

A jelen Tájékoztató 2022. február 16. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja magának 

a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa.  

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

2.1 Az Adatkezelő neve, további adatai 

Adatkezelő neve:  Dr. Kalocsay Beáta egyéni ügyvéd  

Székhely:  9022 Győr, Liszt Ferenc utca 21. I. em. 

Nyilvántartó hatóság:  Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara 

Kamarai azonosító:  36072104 

E-mail cím: contact@kalocsaylegal.hu 

Weboldal: www.kalocsaylegal.hu 

2.2 Tárgyi hatály  

A Tájékoztató hatálya az Adatkezelő által végzett alábbi adatkezelési tevékenységekre terjed ki: 

- Adatkezelés a megbízási szerződés megkötése és teljesítése érdekében   

- Ügyfél-azonosítás          

- Ügyfél-átvilágítás 

- A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése     

- A számlakiállítási kötelezettséggel összefüggő adatkezelés     

- Ügyfél-nyilvántartás         

- Ügynyilvántartás          

- Harmadik személyek (hozzátartozók, ellenérdekű felek) adatainak kezelése  

- Cookie-k alkalmazása         

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást, illetve nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.   

      



 

2 

 

2.3 Adatbiztonsági intézkedések, incidenskezelés 

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban szabályozott adatkezelések során mindenkor kiemelt figyelmet fordít a 

szükséges adatbiztonsági intézkedések megtételére.  Az Adatkezelő ennek megfelelően megtesz minden 

technikai (pl.: tűzfalas védelem, vírusvédelem, biztonsági mentések, VPN) és szervezési intézkedést, 

valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt és tárolt személyes adatok 

biztonsága érdekében elengedhetetlenek. 

Az Adatkezelőnél belső incidenskezelési rend került kialakításra. Adatvédelmi incidens bekövetkezése 

esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a 

tudomásszerzést követően – értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, kivéve, 

ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. 

2.4 Az adatkezelés címzettjei 

Adattovábbítás: 

Az Adatkezelő személyes adatot abban az esetben továbbít harmadik személyeknek,  

- ha ez a megbízás teljesítése érdekében szükséges (például a fizetési meghagyás kibocsátási kérelem 

továbbítása az illetékes közjegyző részére, vagy keresetlevél továbbítása a bíróság részére, vagy 

hivatalos levél továbbítása az ellenérdekű fél részére), illetve 
 

- ha az adattovábbítási kötelezettséget jogszabály írja elő. Kötelező az adattovábbítás az alábbi 

esetekben: 
 

✓ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 30-31.§ és 74.§ szerinti bejelentési kötelezettség – a 

területi ügyvédi kamara útján – a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája 

felé; 
 

✓ az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Ügyvéd tv.”) 

53.§ (4) bekezdése szerint az ügyekről vezetett nyilvántartásba a kamarai hatósági ellenőrzés során 

a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv, továbbá az ügyfelek jogainak védelme 

érdekében a helyettes ügyvéd betekinthet, illetve abból adatot igényelhet; 
 

✓ az Ügyvéd tv. 51. § (1) alapján az Adatkezelő az általa kezelt, a kötelező legkisebb munkabér havi 

összegének kétszeresét elérő letétek adatait és azok változását a letétkezelés a területi ügyvédi 

kamarák által működtetett elektronikus letéti nyilvántartásban köteles rögzíteni; 
 

✓ a kiállított számlák továbbítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

Adatfeldolgozás: 

Az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az 

Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt 

eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy kizárólag az Adatkezelő utasításának 

megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. 

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek listáját a jelen Tájékoztató 

4. fejezete tartalmazza. 

3. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.1 Az ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése céljából kezelt személyes adatok 
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Egyes, az ügyfélre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi megismerése elengedhetetlen az ügy 

szakszerű, sikeres ellátásához, az ügyvédi megbízási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez. Bizonyos 

esetekben a szükségszerűen kezelt személyes adatok körét jogszabályi rendelkezések is nevesítik (pl. a 

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem kötelező adattartalmát a fizetési meghagyásos eljárásról 

szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) bekezdése nevesíti). 

Az adatkezelés célja: Az ügyvédi megbízási szerződés megkötése, teljesítése, az ügy szakszerű 

ellátása. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) 

pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

A természetes személy ügyfél neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a 

megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges további, az ügyfélre vonatkozó 

személyes adatok (ügyiratok, űrlapok, szerződések adattartalma, minden, az 

ügy sikeres ellátásához szükséges, az ügyfélre vonatkozó információ).  

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az Adatkezelő minden, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett 

személyes adatot az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. 

Okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, 

valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat - ha 

jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek 

ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől 

számított tíz évig megőrzi. 

Az adatszolgáltatás nem kötelező, ugyanakkor mennyiben az Ügyfél a megbízási szerződés megkötéséhez, 

teljesítéséhez szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, a megbízási szerződés 

megkötése, illetve teljesítése ellehetetlenül, az Adatkezelőnek a szükséges adatok hiányában nem áll 

módjában az Ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújtani. 

 

3.2 Az ügyfél-azonosítás céljából kezelt személyes adatok 

Az Üttv. alapján 32. § (1) bekezdése szerint – a jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével – a megbízási 

szerződés megkötése előtt a megbízott ügyvéd elvégzi az ügyfél, illetve az ügyfél képviseletében eljáró 

személy azonosítását. Az Adatkezelő az ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítése keretében személyes 

adatokat is kezel.  

Az adatkezelés célja: Az ügyvédeket terhelő, Üttv. szerinti ügyfél-azonosítási kötelezettség 

teljesítése. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az Üttv. 32. § (1) bekezdése alapján fennálló, az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Üttv. 32. § (2) Az ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy 

akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra 

alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.  

Üttv. 32. § (3) Az ügyvéd a természetes személy adatai a nyilvántartott 

adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok 

érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az 

útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból 

elektronikus úton a következő adatokat igényelheti: 
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a) természetes személyazonosító adatok, 

b) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, 

illetve EGT-állampolgár jogállás, 

c) lakcím, 

d) arcképmás, 

e) aláírás, 

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények, 

g) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés 

f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi ideje, 

h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerinti adatok, 

i) i) 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. 

Üttv. 32. § (7) A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául 

szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az ügyvéd - a személyazonosság 

és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében - a (2)-(4) és a (6) 

bekezdés alkalmazásával azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, 

szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket. *Ebben 

az esetben tehát a személyazonosság és az okmány érvényességének 

ellenőrzése végett kötelező a további, nyilvántartásokból történő 

adatigénylés. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítése során rögzített személyes 

adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. 

Amennyiben az Ügyfél a kötelező azonosításhoz szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő 

részére, az ügyfél-azonosítás, és következésképpen a megbízási szerződés megkötése, teljesítése 

ellehetetlenül, az Adatkezelőnek a szükséges adatok hiányában nem áll módjában az Ügyfél részére jogi 

szolgáltatást nyújtani. 

 

3.3 Az ügyfél-átvilágítás céljából kezelt személyes adatok 

Az Adatkezelő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: „Pmt”) 6. § (1) bekezdése szerint köteles ügyfél-átvilágítást 

alkalmazni 

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; 

b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; 

c) árukereskedő esetében a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás 

készpénzben történő teljesítésekor; 

d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott 

pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor; 

e) a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a távszerencsejátéknak nem 

minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot 

elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, 

hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy 

meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor; 
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f) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése 

esetén, ha az a)-e) vagy i) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; 

g) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével 

kapcsolatban kétség merül fel, 

h) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és 

kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése; 

i) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén. 

Az Adatkezelőt fenti, a Pmt. 6. § (1) bekezdése szerinti ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség 

kizárólag abban az esetben terheli, ha bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez, vagy ha pénz és 

értéktárgy letéti kezelését végzi, illetve a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával 

összefüggésben végez az Üttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet: 

a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 

tulajdonának átruházása, 

b) ingatlan tulajdonának átruházása, 

c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése, 

d) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú 

jognyilatkozat, 

e) ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása. 

Üzleti kapcsolat létesítése esetén a szolgáltató köteles elvégezni és írásban rögzíteni az ügyfél-átvilágítás 

érdekében az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását. 

Az adatkezelés célja: Az ügyvédeket terhelő, a Pmt. alapján fennálló ügyfél-átvilágítási 

kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés a Pmt. 6. § (1) és 32. § (1) bekezdése alapján fennálló, az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 

6. cikk (1) bek. c) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Az Adatkezelő a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) és e)-h) pontjában meghatározott 

esetben az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a szolgáltatónál eljáró 

rendelkezésre jogosultat, továbbá a szolgáltatónál eljáró képviselőt 

azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Az 

Adatkezelő az azonosított természetes személyek tekintetében az alábbi 

adatokat köteles rögzíteni: 

a) családi és utónevét, 

b) születési családi és utónevét, 

c) állampolgárságát, 

d) születési helyét, idejét, 

e) anyja születési nevét, 

f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

g) azonosító okmányának típusát és számát; 

Az Adatkezelő természetes személyek vonatkozásában a személyazonosság 

igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles 

megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést 

végezni: 

a) 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, 

b) 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, 
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amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon 

található; 

A természetes személy ügyfél köteles emellett nyilatkozni, ha tényleges 

tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, köteles továbbá nyilatkozni arra 

vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli 

hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 

személynek minősül-e 

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél 

képviselője köteles nyilatkozni az ügyfél tényleges tulajdonosáról. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során rögzített személyes 

adatokat, nyilatkozatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles 

megőrizni. 

Amennyiben az Ügyfél a kötelező átvilágításhoz szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő 

részére, az ügyfél-átvilágítás, következésképpen a megbízási szerződés megkötése, illetve teljesítése 

ellehetetlenül, az Adatkezelőnek a szükséges adatok hiányában nem áll módjában az Ügyfél részére jogi 

szolgáltatást nyújtani. 

 

3.4 A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése 

Az Adatkezelő az ügyvédi tevékenysége során az szerződéses partnereivel történő kapcsolattartás céljából 

rögzíti, tárolja a szerződéses partner nevében eljáró kapcsolattartók, képviselők személyes adatait. 

Az adatkezelés célja: A szerződéses partnerrel (ügyféllel, szolgáltatóval, együttműködő partnerrel) 

történő effektív együttműködés, kapcsolattartás, eredményes ügyvéd-

ügyfél kommunikáció 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az Adatkezelő – szerződéses partnereivel történő hatékony 

kapcsolattartáshoz fűződő – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

(GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja).  

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

A szerződéses partner nevében eljáró kapcsolattartó/képviselő neve, 

beosztása, elérhetőségi adatai (levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma). 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az Adatkezelő a szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó személyes 

adatokat a legkésőbb a szerződés megszűnésével érintett naptári év december 

31-ig kezeli. Amennyiben a kapcsolattartói adat a megbízási szerződésben, 

illetve további, megőrzési kötelezettség alá tartozó iratban is szerepel, az adat 

a megbízási szerződés megszűnését követő 8 évig kerül megőrzésre. 

3.5 A számlakiállítási kötelezettséggel összefüggő adatkezelés 

Az Adatkezelőt a Számvitelről szóló 2000. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) 

foglalt kötelezettségek terhelik, ideértve a számviteli bizonylatok kiállítására és megőrzésére vonatkozó 

kötelezettséget.   

Az adatkezelés célja: A Számviteli törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése, a számviteli 

bizonylatok szabályszerű kiállítása és megőrzése. 



 

7 

 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés a Számviteli törvény 167-169. § szakaszai alapján fennálló, 

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Számlázási név, számlázási cím, egyéni vállalkozó adószáma, a számviteli 

bizonylat teljes adattartalma. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az Adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni.  

Amennyiben az Ügyfél a számla kiállításához szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, 

az Adatkezelőnek nem áll módjában az Ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújtani. 

 

3.6 Az ügyfél-nyilvántartás keretében kezelt személyes adatok 

Az Üttv. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a 

legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, 

a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi 

tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet. 

Az adatkezelés célja: Az Üttv. 33. § (1) szerinti ügyfél-nyilvántartási kötelezettség teljesítése, a 

kötelező jogi képviselet alá tartozó az ügyfelek nyilvántartása 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az Üttv. 33. § (1) bekezdése alapján fennálló, az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Az azonosított természetes személyekről vezetett nyilvántartás a következő 

adatokat tartalmazza: 

a) természetes személyazonosító adatok, 

b) lakcím, 

c) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, 

illetve EGT-állampolgár jogállás, 

d) az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma, 

e) a 32. § (3) bekezdésében meghatározott adatigénylés során kapott 

válasz azonosítója, 

f) azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy 

azonosítása kötelező, 

g) g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott adatok. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az ügyfél-nyilvántartásban rögzített adatokat az Adatkezelő az üzleti 

kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 

nyolc évig köteles megőrizni. 

Amennyiben az Ügyfél a nyilvántartásához szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, az 

Adatkezelőnek nem áll módjában az Ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújtani. 

 

3.7 Az ügynyilvántartás keretében kezelt személyes adatok 

Az Üttv. 53. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd a megbízás alapján ellátott ügyekről - az ügyvédi 

tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre 

való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében - nyilvántartást vezet. 
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Az adatkezelés célja: Az ellátott ügyek nyilvántartása, az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség 

teljesítése. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az Üttv. 53. § (1) bekezdése alapján fennálló, az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Az ügyekről vezetett nyilvántartás 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. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az ügyvéd a nyilvántartott adatokat a megbízás megszűnését követő öt 

évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, 

ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő 

ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. 

 

 

Amennyiben az Ügyfél az ügy-nyilvántartáshoz szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, 

az Adatkezelőnek nem áll módjában az Ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújtani. 

 

3.8 Harmadik személyek (hozzátartozók, ellenérdekű felek) személyes adatainak kezelése 

Az ügyvédi tevékenység végzése együtt járhat az Ügyfélnek nem minősülő harmadik személyekre (pl.: 

hozzátartozók, ellenérdekű felek) vonatkozó adatok kezelésével, ezen adatok kezelése a bizonyos esetekben 

elengedhetetlen a megbízás szakszerű, sikeres teljesítéséhez, az ügyfél jogainak érvényesítéséhez.  

Abban az esetben, ha a harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat az ügyfél továbbítja az 

Adatkezelő részére, az Ügyfél köteles az adattovábbítást megelőzően a harmadik személyt a jelen pont 

szerinti adatkezelésről tájékoztatni. Ügyfél az adattovábbítással szavatolja Adatkezelő felé, hogy az adatok 

átadása megfelelő jogalappal, és az érintett megfelelő tájékoztatását követően történik. 

Az adatkezelés célja: A megbízás szakszerű ellátása, sikeres teljesítése.  

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés az Adatkezelő – a megbízás szakszerű, sikeres teljesítéséhez 

fűződő – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pontja). 

A kezelt adatok köre, 

az adatkezelés 

terjedelme: 

Az ügyfélnek nem minősülő harmadik személyre vonatkozó olyan személyes 

adatok, melyek kezelése az ügy ellátásához, az Ügyfél jogainak 

érvényesítéséhez elengedhetetlenül elengedhetetlenül szükséges. 

Az adatkezelés 

időtartama: 

Az adatok az ügyben, illetve az érintett okirat tekintetében egyébként 

irányadó megőrzési idő elteltével kerülnek törlésre. 

3.9 Cookie tájékoztató 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.kalocsaylegal.hu weboldalon úgynevezett cookie-k (vagy sütik) 

kerülhetnek elhelyezésre. A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a számítógépen vagy egyéb 

készüléken (okostelefonon, táblagépen) tárolódnak, amikor a felhasználó felkeresi a honlapot. A sütik 

lehetővé teszik a honlap számára a felhasználó műveleteinek, beállításainak megjegyzését, növelhetik a 
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felhasználói és vásárlói élményt, továbbá anonim statisztikák készítésére is alkalmasak, így segítségükkel 

az Adatkezelő tovább fejlesztheti a honlapot és szolgáltatásait. 

Funkció szempontjából jelen weboldalon kizárólag az alábbi típusú sütik kerülhetnek alkalmazásra: 

✓ A „szükséges” sütik személyes adatokat nem tárolnak, de a weboldal megfelelő működéséhez, így 

például a süti-beállítások megjegyzéséhez elengedhetetlenül fontosak – mivel a weboldal ezek 

nélkül nem tud megfelelően működni, így elfogadásuk kötelező, ennek hiányában a weboldal 

rendeltetésszerű használata nem lehetséges. 

 

✓ A „statisztikai célú” sütik információt adnak az Adatkezelő számára a weboldal 

látogatottságáról, a látogatók által megtekintett tartalmakról, azonban nem teszik lehetővé az 

érintett azonosítását. A statisztikai célú sütik visszautasítása nem lehetetleníti el a weboldal 

használatát, nem jár az érintettekre nézve hátrányos következményekkel. 

A felhasználó számára a weboldal megnyitásakor egy cookie panel jelenik meg, mely lehetőséget biztosít 

a cookie beállítások kezelésére, a statisztikai cookie-k elfogadására vagy kikapcsolására.   

A cookie-k böngésző segítségével történő kikapcsolása az alábbiak szerint lehetséges: 

✓ Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito  

✓ Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11  

✓ Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac  

✓ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

✓ Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

Google Analytics 

A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, teljesítményének elemzése céljából az Adatkezelő 

alkalmazza a Google Analytics szolgáltatást, mely a Google Inc. elemző alkalmazása. A sütik által generált 

információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, azonban önmagukban ezen 

információk a honlap látogatóinak beazonosítását nem teszik lehetővé. A Google Analytics a következő 

sütiket használja: _ga (adatok tárolásának időtartama: 2 év), _gat (adatok tárolásának időtartama: 1 perc), 

_gid (adatok tárolásának időtartama: 24 óra). 

A Google Analytics tekintetében további információt az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat: 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008  

A Google Analytics kikapcsolása a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkre kattintva is lehetséges. 

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK 

Az Adatkezelő nevében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatokat:  

Adatfeldolgozó neve, elérhetősége: Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység  

RACKFOREST KFT. (székhely: 1132 

Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. 

B05001.; elérhetőség: 

info@rackforest.com) 

✓ Tárhely- és domain szolgáltatás 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

10 

 

KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 

Budapest, Záhony utca 7.; elérhetőség: 

dpo@kboss.hu; adatkezelési 

tájékoztató: 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

) 

✓ A számlázz.hu online számlázó program keretében 

végzett adatfeldolgozási műveletek (az Ügyfél 

számlázási neve, számlázási címe és a számlán 

feltüntetett szolgáltatás vonatkozásában)  

Microsoft Ireland operations Limited 

(One Microsoft Place, South County 

Business Park, Leopardstown, Dublin 

18, D18 P521, Írország; telefonos 

elérhetőség: +353 (1) 706-3117) 

✓ A Microsoft Outlook, a Microsoft Office, a Microsoft 

Teams, valamint a Skype szolgáltatásokkal 

összefüggésben végez adatfeldolgozási tevékenységet.  

Google Ireland Limited (Gordon 

House, Barrow St, Dublin 4, Írország) 

✓ Google Analytics webelemző szolgáltatás (a Google 

Analytics műveleteiről a következő oldalon 

tájékozódhat: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245) 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

A jelen fejezet szerinti kérelmeket, nyilatkozatokat az Adatkezelő a 2.1. pontban megadott postai vagy 

elektronikus levelezési címen fogadja. 

Az Adatkezelő a kérelmeket díjmentesen teljesíti, amennyiben azonban a kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, az Adatkezelő – figyelemmel a kért 

tájékoztatás nyújtásával illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű 

díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről – szükség esetén, figyelembe véve 

a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 

határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

5.1 Tájékoztatáshoz, illetve hozzáféréshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 

hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférjen: 

✓ az adatkezelés céljai; 

✓ az érintett személyes adatok kategóriái; 

✓ adattovábbítás címzettjei, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

✓ az adatkezelés időtartama; 

✓ az érintetti joggyakorlás és jogorvoslati lehetőségek; 

✓ az adatok forrása; 

✓ profilalkotás alkalmazásának ténye 

 

5.2 Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő a rögzített személyes adatait módosítsa, illetve kiegészítse. 

5.3 Törléshez való jog 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
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Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat törölje, amennyiben: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A törlés joga nem terjed ki arra az esetre, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, 

illetve arra az esetre sem, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdése 

szerint az Adatkezelő jogosult az adatok további kezelésére 

5.4 Zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) 

amennyiben 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben). 

 

5.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő 

az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

5.6 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése, vagy  

az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat 

nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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5.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is 

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 

 

A fenti jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely 

az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

5.8 Jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben az érintett véleménye szerint az Adatkezelő megsértette a hatályos adatvédelmi jogi 

követelményeket, akkor a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken felveheti az Adatkezelővel a 

kapcsolatot, jogosult továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettet megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az 

esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő 

székhelye szerinti törvényszékhez. 

6. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ és az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; azonosítható az a személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – 

közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető 

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 

azonosítani lehet. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon 

automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például 

az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 

és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
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adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében az adatkezelést más, harmadik személy végzi. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, 

például különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 

preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz 

kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 


