
Adatkezelési Tájékoztató 

 

A KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda (Cím: 1124 Budapest, Lejtő út 6.) mint Adatkezelő (továbbiakban: 

„Adatkezelő”) a jelen weboldal („Weboldal”) és email megkeresések vonatkozásában végzett 

adatkezelés tekintetében a jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a 

jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. Az Adatkezelő vállalja, hogy a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, az irányadó jogszabályok különösen : az 

ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”), a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”); az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info 

tv.”) előírásai szerint. 

1. Fogalom meghatározások 

A jelen Tájékoztatóban szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

1.1. Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége.  

1.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között 

és feltételekkel - az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.  

1.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely műveletet 

vagy műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolás, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a 

személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. (Infotv.  3§ 10. pont) 

1.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját 

meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Infotv. 3§ 9. pont) Adatkezelő a jelen Tájékoztató 

értelmében az Ügyvédi Irodát, az irodavezető ügyvédet és az iroda alkalmazottait jelenti.) 

1.5. Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; (Infotv. 3§ 11. pont) 

1.6. „Ön” / „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy 

1.7. Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos Önnel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval, 

illetve azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek. 

1.8. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, 
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 



eredményezi. 

1.9. Hozzájárulás jelenti az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat 

– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

1.10. Személyes adat: az Ön neve, email címe és telefonszáma. 

2. Az Adatkezelés alapelvei 

2.1. Az Adatkezelő a Személyes adatok kezelésekor kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes 

célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében és a tisztesség és törvényesség elvének 

figyelembevételével és ezen alapelvek betartásával jár el. 

2.2. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Adatkezelés annak minden szakaszában Adatkezelés céljának 

megfelelően történik, a Személyes adatok további feldolgozásának célja szempontjából megfelelőek, 

relevánsak és nem túlzott mértékűek. 

2.3. Az Adatkezelő csak olyan Személyes adatokat kezel, ami az Adatkezelés céljához elengedhetetlen 

és az Adatkezelés céljának elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a Személyes adatot a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Személyes adatok tárolása olyan formában 

történik, amely az Ön azonosítását csak a Személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

3. Az Adatkezelés célja és jogalapja 

3.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az Ön által email útján történő megkeresés esetén 

az emailben megjelenő adatok kezelése, továbbá az esetleges ügyvédi megbízás teljesítése. Az 

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzített céloktól a Személyes adatokat eltérő célokra nem 

használja fel. 

Az Adatkezelő az email útján történt megkeresés esetén az Ön emailben megjelenő személyes adatait 

a megkeresésben megjelölt ügy teljesítéséig kezeli. 

3.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés jogalapjáról. A Személyes adatok kezelésére az Ön 

önkéntes határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása alapján kerül sor. (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés a) pont).  

A Hozzájárulás alapján Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal használata során az Ön által 

megadott Személyes adatok, illetve az Önről generált Személyes adat felhasználásra kerüljön. 

Az Adatkezelő továbbá, kezeli az Ön Személyes Adatait a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges mértékig (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

3.3 Az Adatkezelővel emailen keresztül történő kapcsolatfelvétel, vagy egyéb módon történő 

kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott Személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, 

szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapul.  

3.4. Az Adatkezelő az Ön IP címét a Weboldalra történő kattintáskor az Adatkezelő jogos érdekeinek 

érvényesítése érdekében, az Ön külön hozzájárulása nélkül jogosult rögzíteni. 

3.5. Az Adatkezelő Weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim érintett-azonosítókat, 

azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használhat. A cookie-k olyan egyedi azonosításra, illetve 

profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók az Ön számítógépére 

helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-kban tárolt adatot 



a webhely lekérheti, és így tájékozódhat további tevékenységéről (például tárolják az Ön beállításait 

stb.). Ezen jelsorozat önmagában csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes 

viszont egyedileg is azonosítani az Önt. Ön képes törölni a cookie-t saját számítógépéről, illetve 

beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön 

tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.  

4. Adatkezelés Időtartama  

Az Adatkezelő abban az esetben, ha az ügyvédi megbízás létrejön az Ön adatait 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. (Üttv. 53.§ (3) pont) Az Okirat ellenjegyzése esetén az Adatkezelő 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. (Üttv. 53.§ (5) pont) 

5. Adattovábbítás lehetősége 
 
Az Adatkezelő jogosult minden a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot 
az illetékes hatóságoknak, bíróságoknak, harmadik személyeknek a jogszabályban meghatározottak 
szerint és az adatkezelés célja szerinti mértékben továbbítani. 
 
6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

• Adatkezelés során biztosított jogok: Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok 
szerint Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés során kérelmezze: (i) a személyes adataihoz való 
hozzáférést; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak törlését; (iv) 
személyes adatai kezelésének korlátozását; és (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 

• Ön jogosult arra, hogy megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult a 
személyes adataihoz hozzáférni. Ön jogosult arra, hogy a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon 
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk) 

• Ön jogosult arra, hogy kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos 
személyes adatok kiegészítését. (GDPR 16. cikk) 

• Ön jogosult arra, hogy kérelmezze a személyes adatainak a törlését, és Adatkezelő pedig 
köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. (GDPR 17. cikk) 

• Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben 
ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. 
cikk) 

• Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben az 
Adatkezelő az ilyen személyes adatokat nem kezelheti tovább. (GDPR 21. cikk) 

• Ön az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a 
megadott elérhetőségeken (info@kpli.hu email címen, vagy az 1124 Budapest, Lejtő út 6. 
levélcímen). Ezen kívül Ön a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás 
megindítására is az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás 
illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően Ön 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt is. (1055 
Budapest, Falk Miksa u. 9-11. telefon: +36 1 391 1400) 



• Ön adatai tárolására kizárólag az EU-n belül található szerveren kerül sor. Amennyiben mégis 
az EU-n kívüli olyan harmadik országba, amely az EU rendelkezései értelmében nem minősül 
biztonságos harmadik országnak kerül sor adattovábbításra, úgy az adattovábbítás csak az Ön 
külön beleegyezésével vagy a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet. 

 
Az Adatkezelő megfelelő szervezési és biztonságtechnikai intézkedéseket vezetett be annak 

érdekében, hogy az Ön adatait megfelelő védelemben részesítse illetéktelen személyek általi 

hozzáféréstől mind saját adatkezelése, mind az adatátadások során. 


