Általános adatkezelési tájékoztató
I. Bevezetés
1. A jelen tájékoztatást a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (továbbiakban: „Ügyvédi
iroda”) bocsátotta ki a célból, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az egyéb jogszabályi előírások –
így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
üzleti titokra, és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.)
ügyvédi titokra vonatkozó szabályainak – lehető legteljesebb figyelembe vétele érdekében a Hajdu és
Németh Ügyvédi Iroda ügyfelei és szerződéses partnerei, valamint a www.hajdunemeth.hu honlap
látogatói számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme
érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez
kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, továbbá az ügyvédi titoktartásra és üzleti
titokra vonatkozó releváns szabályozásról az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel
kapcsolatos legfontosabb információkat.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda által
kibocsátott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat
tartalmazza.
II. Adatkezelő
Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda
1052 Budapest Régi posta u. 12. I.em 1/A
422
12305539-2-41
Dr. Hajdu György, önállóan
+36 20 973 3919; +36 1 318 1546
iroda@hajdunemeth.hu
www.hajdunemeth.hu

Megnevezés:
Székhely:
Kamarai Azonosító Szám (KASZ):
Adószám:
Képviseli:
Telefon:
E-mail cím:
Honlap:
Adatvédelemért felelős és elérhetősége
név:
vezetékes telefonszám:
mobil telefonszám:
e-mail cím:

Dr. Hajdu György
+36 1 318 1546
+36 20 973 3919
iroda@hajdunemeth.hu
III. Fogalommeghatározás:

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 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.
3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre,
pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat.
4. 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
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egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
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;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.
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. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 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.
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.
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.
IV. Az adatkezelés alapelvei

1. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda adatkezelői tevékenységét a mindenkori jogszabályi előírásoknak
megefelelően végzi, az irodavezető ügyvéd, Dr. Hajdu György határozza meg az iroda munkatársainak
adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Az Ügyvédi Iroda tevékenységének célja, hogy törvényes és
tisztességes módon, az adatkezelés minden szakaszában biztosítsák az adatok pontosságát,
gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén.
2. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). A személyes
adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel
a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). Az adatkezelést annak céljainak
szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). A
Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda az adatokat pontosan és naprakészen kezeli (pontosság).
3. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(korlátozott tárolhatóság).
4. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás
és bizalmas jelleg).

V. Az adatkezelés célja:
1. Az adatkezelés célja különösen:
• pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;
• ügyvédi tevékenység körébe eső megbízások teljesítése
• kirendelések és kapcsolódó feladatok teljesítése
• megbízások, kirendelések teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel
kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése
• megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás
• ügynyilvántartás
• saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés
• ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése,
teljesítése, elszámolása
• munkáltatói kötelezettségek teljesítése
2. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés céljára vonatkozó részletes információt a Hajdu és Németh Ügyvédi
Iroda Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában talál, mely az Ügyvédi Iroda székhelyén (1052
Budapest Régi posta u. 12. I.em 1/A) érhető el.
VI. A weblap látogatásával kapcsolatos adatkezelés
1. A weblap látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik)
használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott
ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával kapcsolatos
információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk.
2. A Cookie-ról általában:
3. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda weboldala automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IPcímét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem
kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
4. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a
Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda, mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal optimalizálásában,
abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k
alkalmasak továbbá arra, hogy
5. – megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra
lép,
6. – emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
7. – elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával
végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai
szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
8. – figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
9. Amennyiben a weboldalon a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda külső webes szolgáltatások segítségével
jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a
Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve
külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó
szabályzatok adnak tájékoztatást.
10. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a
Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
11. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy
értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző
„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
12. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a
különböző böngészőkben történő beállításokban.

VII. Az Önt megillető jogok
1. Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk,
kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.
2. Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését,
javítását, pontosítását.
3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az
adatkezelést korlátozzuk.
5. Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen,
ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.
6. Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a
jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása
alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag
biztonságosan lehetséges.
7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor
bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását
megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
Fenti kérelmeit elektronikusan, az II. fejezetben rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben
vagy a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem
benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és 25 napon belül tájékoztatjuk
arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.
8. Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani
az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
9. Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat.

VIII. Az üzleti titok
1. 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.
2. 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
igénybevett 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.

3. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban
kezel.
IX. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda titoktartási kötelezettsége
1. A Hajdu és Németh Ügyvédi Irodát 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.
2. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda által készített és a birtokában levő
egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz.
3. A Hajdu és Németh Ügyvédi Irodánál folytatott hatósági vizsgálat során a Hajdu és Németh Ügyvédi
Iroda nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem
akadályozhatja.
4. Az ügyfél, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.
5. Az olyan tényről és adatról, amelyről a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró ügyvéd,
mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.
6. A titoktartási kötelezettség a Dr. Hajdu György Ügyvédi Irodára, 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.
7. 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.
X. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
1. Tájékoztatjuk, hogy a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen
alapuló döntést Önnel kapcsolatban.A rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem történik
profilalkotás Önről.
XI. Adatvédelmi incidens
1.

A GDPR rendelet értelmében a Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda adatvédelmi incidens esetén az
incidensről való tudomásszerzést követő 72 /hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi
hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
XII. Adatkezelési tájékoztató módosítása és közzététele

1.

A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót
módosítani. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda az Adatkezelési Tájékoztató módosítását a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót az II. fejezetben rögzített
weblapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé.
Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda

