ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.
BEVEZETÉS
1.1. A Paksi Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13., a
továbbiakban: „Adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.
1.2. Az Adatkezelő elkötelezett aziránt, hogy szolgáltatásai minőségét a legmagasabb szinten
tartsa. Az Adatkezelő erre tekintettel kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek
személyes adatainak a védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.
1.3. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti az adatkezelésére vonatkozó előírásokat, melyek
összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezéseivel és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével.
1.4. Jelen adatkezelési tájékoztató az aláírása napján lép hatályba.
II.
DEFINÍCIÓK
2.1. A jelen Tájékoztató alkalmazásában az alábbi felsorolt fogalmak az alábbi jelentésekkel
bírnak:
„Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
Adatfeldolgozók általi elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot
az adatokon végzik.
„Adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, melyet az Adatkezelő végez.
„Adatkezelő”: a Paksi Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em.
13.).
„Adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét
biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
„Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
„GDPR rendelet”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.
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„Hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
„Infotv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv.
„Különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó
és a bűnügyi személyes adat.
„Személyes Adat(ok)”: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés, így különösen az érintett neve, kapcsolattartási adatai
(telefonszám, email cím, fax-szám), lakcíme, munkahelye, munkaköre, pályázati azonosítója
vagy más azonosító száma.
2.2. A jelen Tájékoztatóban nem definiált fogalmak az Infotv.-ben, valamint a GDPR
rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak.
III.
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
3.1. Az Adatkezelő által végzett Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdése a) pontja
és a GDPR rendelet (32) preambulumbekezdése szerinti, tájékoztatáson alapuló
Hozzájárulása, melyet az Érintett a jelen Tájékoztató elolvasását követően tud megadni.
3.2. A Hozzájárulás megadása önkéntes alapon történik.
3.3. Az Adatkezelő a Hozzájárulás alapján különleges adatot nem kezel.
IV.
ADATKEZELÉSI CÉLOK
4.1. Személyes Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának.
4.2. Kifejezetten felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a Személyes Adataikat nem kezeljük
közvetlen üzletszerzés vagy bármilyen gazdasági reklám céljára.
V.
ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ,
SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK
5.1. Az Adatkezelést az Adatkezelési Célokból az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő határozta
meg az Adatkezelési Célokat, és hozza meg az Adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
5.2. Az Adatkezelő az Adatkezelés során Adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.
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5.3. Az Adatkezelés időtartama alatt (lásd. lenti 7.1. pont) a Személyes Adatokhoz kizárólag
az alábbi személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal:
- az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői és esetleges cégvezetői,
- az Adatkezelő adatkezelési és adatvédelmi feladatokkal megbízott munkatársa(i),
- az Adatkezelő valamennyi olyan munkatársa, aki részt vesz az adott feladat
teljesítésében
- az Adatkezelő által megbízott auditorok.
VI.
SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
6.1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek Személyes Adatait
semmilyen más természetes személy, jogi személy vagy szervezet részére nem adja át.
6.2. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az Érintettek Személyes Adatait
semmilyen esetben sem továbbítja külföldre, így különösen EGT tagállamnak nem minősülő
harmadik országba.
VI.
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
7.1. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Személyes Adataikat csak a cél
megvalósulásáig, de legfeljebb a 2011. évi CXII. törvény 15. § (3) bekezdésének megfelelően
öt évig tárolja.
VIII.
ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
8.1. Az Érintett a Személyes Adatai Adatkezelő általi kezeléséről a GDPR rendelet (59)
preambulumbekezdése szerinti díjmentes tájékoztatást kérhet. Ilyen kérelem esetén az
Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt vagy feldolgozott Személyes Adatairól,
azok forrásáról, az Adatkezelési Célokról, az Adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, az
Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az Érintett Személyes Adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Az Adatkezelő a tájékoztatást a lehető leghamarabb, indokolatlan késedelem
nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül adja meg. Ha az adatkezelő az érintett bármely
kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.
8.2. Ha a Személyes Adat a valóságnak nem felel meg, akkor az Érintett kérheti a Személyes
Adatainak a helyesbítését. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes Adatot, ha az
Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
8.3. Az Érintett kérheti a Személyes Adatainak törlését vagy zárolását is.
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8.4. Az Érintett a fenti 8.1.-8.3. pontokban megjelölt jogainak gyakorlása érdekében az
Adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:
Név:
Székhely:
Email:
Telefon:
Fax:

Paksi Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.
iroda@anpast.hu
+36-1-696-16-27
+36-1-6961628
IX.

ÉRINTETT SZÁMÁRA ELÉRHETŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
9.1. Az Érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni vagy bírósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Cím:
Email:
Telefonszám:
Fax:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410

9.2. Az Érintettnek a Személyes Adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével kárt okoztak vagy megsértették a személyiségi jogait, úgy
az Érintett kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet.
9.3. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az Adatkezelő mindenkor gondoskodik a Személyes
Adatok magas szintű biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az Infotv. valamint a
GDPR rendelet és egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Budapest, 2018.05.14.
Paksi Ügyvédi Iroda
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