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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

_______________________________________ 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” 
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
rendelkezései figyelemebe vételével az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja.  
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I. Az Adatkezelő adata        

Név: Szuper és Társai Ügyvédi Iroda 
Székhely: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 73. 
Fiókiroda: 1106 Budapest, Fehér út 1. B. lph. 7. em. 704.  
E-mail címe:  info@szuperugyved.hu 
Telefonszáma:  06 20 250 6189 
Honlap: www.szuperugyved.hu 
 
Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne 
foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A 
Tájékoztató mindenkor hatályos változata az adatkezelő székhelyén, továbbá a weboldalon érhető 
el.   
 
II. Tájékoztató célja és jogalapja        

-  A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szuper és Társai Ügyvédi Iroda (székhelye: 2000 
Szentendre, Sztaravodai út 73.) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és az ügyvédi 
iroda adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet az iroda, mint adatkezelő magára nézve 
kötelezően ismer el.  

- A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe 
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” 
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
rendelkezéseit.  

- A GDPR általános célja a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak és 
különösen a személyes adatok védelméhez való joguk és egyidejűleg a személyes adatok EU-n 
belüli szabad áramlásának biztosítása. (1. cikk) Ennek érdekében az Adatkezelő a személyes 
adatok kezelésével és az adatok áramlásával kapcsolatos szabályrendszert állít fel, melynek egyik 
legfontosabb eleme az adatkezelő felelősségének előtérbe helyezése. Az adatvédelem elveit 
minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében 
alkalmazni kell.  

- A rendelet hatálya kiterjed „a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon 
történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő 
kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy 
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.”  

 
III. Fogalommeghatározások         

- adatkezelő: A Szuper és Társai Ügyvédi Iroda, amely mint az ügyvédi tevékenység végzésére 
létrejött jogi személy az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja. A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott 
adatkezelésnek minősülnek, az Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért. 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
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- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Ügyfélre”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes 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; 

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az 
Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton 
kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 

- törléshez való jog: Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállítása többé nem lehetséges. 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje – többek között - ha 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték 
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre 
Ilyen jogszerű ok lehet, ha a további adatkezelés szükséges személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból. 
Ez csak akkor nem alkalmazandó, amennyiben a további adatkezelés szükségességét a rendelet 
17 cikkben meghatározott valamely okkal alá lehet támasztani. (Hivatalos szerv felé 
adatszolgáltatási és megőrzési kötelezettség – NYUFIG, KSH, stb. 

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

- adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  
- álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön 
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy 
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető; 

- 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. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
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összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

- 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; 

- Üttv.: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amely meghatározza az 
ügyvédi titoktartásra vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek vonatkozó rendelkezései 
a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is megfelelően irányadóak. 

- Üzleti titok: A Ptk. 2:47. §-ában, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített titok.  
- Ügyvédi titoktartási kötelezettség: Az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában, valamint jelen 

adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség. 
- Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.  
 
IV. Az Adatkezelő által kezelt adatok        

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által, illetve az érintettre vonatkozóan – az érintettel fennálló 
ügyvéd-ügyfél kapcsolat során az esetleges ellenérdekű fél vagy valamely hatóság, bíróság, egyéb 
állami, önkormányzati szerv által – vele közölt személyes adatokat kezeli, figyelembe véve az Üttv. 
33. §-ának rendelkezéseit is. 
 
V. Adatkezelés jogalapja          

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés 
célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 
A jogosultság jogalaponként és adatonkénti vizsgálata szükséges, jelen Adatkezelő az alábbi 
esetekben rendelkezhet jogalappal: 
A GDPR 6. cikk (1) bek. a) - f) pontja, (kivéve e) pont), amennyiben pedig az adatkezelésre hatósági 
kötelezés (kirendelés) alapján kerül sor, akkor a kirendelés alapjául szolgáló jogszabályban 
meghatározott, az Adatkezelőre, mint ügyvédre vonatkozó eljárási kötelezettség. 
Az adott adatkezelések jogalapja pontosan az egyedi esetekre tekintettel külön okiratban kerülnek 
meghatározásra. 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;  
b) 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;  
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.) 
 
V.1. Az adatkezelés alapelvei, módja 
 
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, 
valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 
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Az Adatkezelő tevékenységének igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat 
az Adatkezelő az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.  
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, 
azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az 
eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez 
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltsa. 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő 
technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  
Adatkezelő a megadott Személyes adatokat csak a vonatkozó jogszabályok előírása esetén ellenőrzi. 
(pl.: jogügyletek biztonsága JÜB) A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt 
megadó személy felel.  
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban 
foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő 
felhasználása, mely az érintett Ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában 
nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen 
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és 
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő 
minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.  
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a céljaival nem 
összeegyeztethető módon adatkezelés nem végezhető. Az adatok felvételének és kezelésének 
jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell lennie. Jogszabályban 
elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat 
meg.  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.  
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal 
a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  
Az Adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő feladata, 
hogy az érintetteket – adataik felvétele előtt – megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor 
megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden lényeges 
körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha annak 
személye az adatkezelőtől eltér) adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, 
hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére – kitér.  
 
VI. Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése     

VI.1. Adatkezelés célja 
Az Adatkezelő az Érintett által az Adatkezelőnek, mint ügyvédnek adott megbízás (vagy 
hatóság, bíróság által jogszerűen előírt kötelezettség) teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges 
terjedelemben és módon, a megbízás jellegétől függő, jogszabályban meghatározott ideig kezeli. 
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VI.2. Adatkezelés időtartama 
A személyes adatokat az Adatkezelő a VI.1. pontban foglalt cél eléréséhez szükséges ideig kezeli. 
Az Érintett által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett nem 
kéri a Személyes adatok törlését, vagy hozzájárulását nem vonja vissza. Törlés iránti kérelem esetén 
a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. Egyéb okiratok (számla, megbízási 
szerződés, tényvázlat, stb.) a törvényi előírásoknak megfelelő ideig kerülnek megőrzésre.  
Ha az Érintett a Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy az 
Adatkezelő tevékenységét a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, úgy ezt követően a technikai 
adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz 
beazonosítható.  
A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 
amely a Személyes adat törlését kizárta.  

 
VI.3. Adatkezelő által üzemeltetett internetes felületek  

http://www.szuperugyved.hu weboldal 
Az Adatkezelő a www.szuperugyved.hu weboldalt első sorban az Ügyfelek részére ad tájékoztatást.  

A honlap felületén az ügyvédi iroda módot ad arra, hogy azon keresztül történjen jelentkezési 
kérelem benyújtása (űrlap kitöltése). Az iroda honlapján megadott adatok automatikusan az iroda 
ügyfél adatbázisába kerülnek. Az iroda honlapján megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának 
megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem 
terjeszkedhet túl az iroda által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.  
Kapcsolat aloldal: Az ügyfelek ajánlatkérésére, kapcsolatfelvételre tartja fent az iroda. E körben az 
érdeklődő neve, e-mail címe és telefonszáma kerül rögzítésre, mely a kapcsolatfelvételt követő 30 
(harminc napon belül) szerződéskötéstől függetlenül törlésre kerülnek.  

A Cookie-k (Sütik): A cookie (süti) egy információscsomag, amelyet a szerver küld a 
webböngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés 
alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, 
ahol azok egy elkülönített könyvtárba kerülnek tárolásra. A sütik feladat, hogy információt 
gyűjtsenek a látogatókról és eszközeiről, megjegyzi a megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, 
amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra 
begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók 
maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az iroda weboldalát, használhassák annak 
funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet 
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Az ügyvédi iroda, a weboldalán alkalmazza a 
Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás 
használatával az  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a 
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával 
használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más 
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 
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Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook  
Az Adatkezelő Facebook Profillal rendelkezik. A közösségi oldalon lehetősége nyílik az ügyfélnek 
az irodával személyes adatok megadása nélkül felvenni a kapcsolatot, illetve lehetőséget ad az iroda 
ügyfelei számára vélemény nyilvánításra.  A profilon személyes adatok kezelésére nem kerül sor. 
 
VII. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  

VII.1. Az adatkezelés biztonsága 
Az Adatkezelő – a GDPR 5. cikk (1) bek. f) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal 
összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos 
tárolásáról. Az Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, 
valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő 
jogosulatlan hozzáférés lehetőségét, illetve az adatok jogellenes megváltoztatásának, 
továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így 
alkalmasak a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére. 
 
VII.2. Az adatkezelésre jogosultak 
Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott munkavállalói, vele 
szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei (adatfeldolgozói) jogosultak.  
 
VII.3. Az adatfeldolgozás 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik 
személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az 
Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az Adatkezelő adatfeldolgozó 
igénybevételéről az érintetteket előre tájékoztatja. Az Adatkezelő a számviteli és adójogszabályban 
előírt kötelezettségek teljesítésébe vele szerződéses viszonyban álló könyvelőirodát von be, ennek 
során is biztosítja az érintettek személyes adatainak védelmét. 
 
VII. 4. Az érintettek jogai és e jogok érvényesítése 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől – az adott ügyfajta által szükséges és lehetséges 
gyakorisággal és részletességgel – visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt, 
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, és 
az adatkezelést érintő minden releváns információról.  
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az 
adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy az érintettre 
vonatkozó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
Az Adatkezelő, valamint utasításai alapján adatfeldolgozói a személyes adatot indokolatlan 
késedelem nélkül törlik, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése 
az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az érintett 
bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az 
Adatkezelő (és adatfeldolgozói) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törlik.  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;  
- az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását 

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

igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
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A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más 
célra nem használhatják. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen tájékoztatja az érintettet a személyes 
adatainak kezelésével összefüggő kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy azok 
elmaradásáról, az indokok és a jogorvoslati lehetőségek ismertetésével. Szükség esetén, a kérelem 
összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel e határidő két hónappal meghosszabbítható. 
Az esetleges meghosszabbításról az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet.  
Az érintettek a GDPR 21. cikk (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozhatnak személyes 
adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb egy hónapon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A tiltakozás megalapozottsága esetén 
az Adatkezelő a tiltakozással érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.  
 
VII.4. Adatvédelmi incidens 
Adatvédelmi incidensek kezelése 
Amint az Adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, 
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 
bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével 
összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  
Ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatvédelmi incidensek kezelésére és bejelentésére 
vonatkozó szabályzatot vagy eljárásrendet alkotni. 
Nyilvántartás vezetése 
Az adatkezelő e rendeletnek való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre 
alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. 
 
VII.5. Adattovábbítás lehetősége  
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt 
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt 
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből 
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.  

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek  

VIII.1. A jogorvoslathoz való jog 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Szuper és Társai Ügyvédi Iroda címére címzett 
postai küldemény formájában vagy a fent megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben 
jelentheti be. Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő 
székhelye szerint illetékes törvényszék vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36/1/391-1400; e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.  
 
VIII.2. Az üzleti titok 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.  
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A Ptk. rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra 
alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, 
tapasztalat vagy ezek összeállítása (a továbbiakban: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség 
elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E 
védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében 
helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett 
termék vagy jogszerűen igénybe vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá 
az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett 
ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében 
szerezte meg. Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban 
kezeli.  
 
VIII.3. Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége 
Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Üttv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási 
kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi 
tevékenységének gyakorlása során szerzett tudomást.  
E kötelezettség független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és 
az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszonymegszűnése után is határidő 
nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában 
levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az 
Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára 
vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. Az ügyfél, a jogutódja és 
a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.  
Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az 
ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, 
mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és 
alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy 
papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző 
természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó.  
Az Üttv. 13. § (2) bekezdése szerinti, védekezés céljából készült irat hatósági, bírósági és más 
közhatalmi eljárásban bizonyítékként nem használható fel és közhatalmi szervek által nem 
vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, annak felmutatása, átadása, az ahhoz 
való hozzáférés adása megtagadható. E jogairól az érintett lemondhat, kivéve, ha az irat 
büntetőügyben való védelemhez kapcsolódik.  
 
IX. A Tájékoztató hatálya 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő 
fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban 
nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. 
és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 
 

 
 
 


