ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Pécsváradi Luca Anna egyéni ügyvéd (a továbbiakban: adatkezelő) ügyvédi tevékenysége folytatására
megbízást adó ügyfeleinek személyes adatait jelen adatvédelmi tájékoztatónak, továbbá a vonatkozó hatályos
magyar jogszabályoknak, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info
tv.”), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény („Pmt.”) és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
I.

Az adatkezelő adatai

Név: dr. Pécsváradi Luca Anna
Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 40. I. em. 2.
Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító: 36067017
Adószám: 53168924-1-41
Számlavezető bank: UniCredit Bank
Honlap: http://drpl.hu/
E-mail cím: office@drpl.hu
Telefonszám: +36302690708
II.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontnak megfelelően az érintett tájékoztatása után, hozzájárulása
alapján történik. Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az
adatkezelő az érintett adatait felhasználja törvényen alapuló kötelezettségei teljesítésére (pl. a 2017. évi LIII.
törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban:
Pmt.) 6. §-ban foglalt átvilágítás, adózási kötelezettségek teljesítése). A megbízás teljesítéséhez szükséges,
harmadik személyek adatait az adatkezelő jogos érdek jogcímén, a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján kezeli.
Az ügyvéd a vele nem szerződő félként vagy szerződő fél kapcsolattartójaként kapcsolatba lépő vagy
kapcsolatban álló természetes személynek az általa vagy harmadik személy által az ügyvéd részére megadott
személyes adatait (pl.: név, elérhetőségek vagy más, a kapcsolattartáshoz szükséges vagy azzal összefüggő
adat) a kapcsolat létrehozása, fenntartása céljából – érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdekből
kezeli.
III.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő a személyes adatokat a honlap látogatóival történő kapcsolattartás, valamint a honlapon
található ingyenes szolgáltatások igénybevétele céljából kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra
a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával
történik. Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése.
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Az ügyvéd a jogszabályban rögzített kötelezettségei teljesítése céljából a jogszabályban meghatározott
körben kezeli a szerződések kapcsán a természetes személy szerződő felek, a kapcsolattartók, továbbá a
természetes személy tényleges tulajdonosok jogszabályban meghatározott személyes adatait.
IV.

Az adatkezelés köre

Az adatkezelő ügyvéd a Pmt. 6. §-a alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott
feltételek szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, és e körben a Megbízók, azok rendelkezésre jogosult
kapcsolattartója és természetes személy tényleges tulajdonosai a Pmt. 7. § (2) és a Pmt. 8. § (2) bekezdésében
meghatározott személyes adatait kezeli. A személyazonosságot igazoló ellenőrzése érdekében a fenti
adatokat tartalmazó okiratokról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és
megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási
kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából –
másolatot készít.
Az ügyvéd kezeli továbbá az általa szerkesztett okiratokban szereplő személyes adatokat, és minden olyan
személyes adatot, amelyet az érintett a hatékony együttműködés érdekében saját szabad akaratából az
adatkezelőnek megad. A honlap ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a honlap
meghatározott részeihez történő hozzáférés korlátozott. A honlap böngészése során automatikusan
rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott technikai adatai, így a böngészőjének, operációs
rendszerének típusa, látogatásának ideje. Ezek az adatok nem minősülnek a vonatkozó jogszabályok szerinti
személyes adatnak, így ezeket nem kapcsolja össze az adatkezelő személyes adatokkal, továbbá a
nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Az adatkezelő kizárólag az adatkezelővel a honlapon keresztül
történő kapcsolatfelvétel, valamint a honlapon található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek
által önkéntesen, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli.
V.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott személyek, közreműködők, vele
szerződéses viszonyban álló megbízottak, partnerek (adatfeldolgozók) jogosultak (pl. könyvelő, IT
szakember stb.). 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. A személyes adatok az adatkezelés célja szerint továbbíthatók a megbízás
teljesítése érdekében az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, harmadik személyeknek, illetve ellenérdekű
feleknek. A személyes adatok küldemény továbbításával összefüggésben közölhetők a Magyar Posta, illetve
egyéb megbízott futárszolgálat alkalmazottjával. A személyes adatokat megismerheti az adatkezelő ügyvédi
tevékenysége végzésében segítségül hívott személy az ügyvédi megbízás teljesítésével összefüggésben,
továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás
teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét
az érintett jóváhagyta.
VI.

Az adatkezelés időtartama és biztonsága

A személyes adatokat az adatkezelő a cél eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintettek hozzájárulásának
visszavonásáig tárolja. Az ügyvéd a kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokat a kapcsolattartás
ügyvéd szándéka szerinti megszűntetéséig, vagy addig az időpontig kezeli, amíg az érintett kéri a személyes
adatainak a törlését vagy tiltakozik azok kezelése ellen, kivéve, ha a kapcsolattartás igény
érvényesíthetőségével összefügg, mert akkor a kapcsolattartás megszűnését, illetve ha közben jogvita
keletkezett annak lezárását követő 6 évig kezeli azokat.
Az adatkezelő az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 53. §
értelmében a megbízás megszűnésétől számított öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az ellenjegyzéstől
számított tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog
bejegyzésétől számított tíz évig őrzi meg az adatokat.
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Amennyiben az ügyfélazonosítás távazonosítás keretében történik vagy az ellenjegyzésre ún. távelőttemezés
keretében kerül sor, úgy az ezekről készült felvételeket az ügyvéd köteles az ellenjegyzéstől számított tíz évig
megőrizni. Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatok megőrzése (név,
lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz
nyolc évig történik.
Az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az
ott meghatározott feltételek szerint az ügyvéd az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta
ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon
rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó
megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó
napjától számított öt évig, jogvita esetén annak lezárását követő öt évig kezeli.
Az ügyvéd minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes
adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve
azok jogosulatlan felhasználását.
VII.

Ügyfél-azonosítás

Az ügyvéd az Üttv. 32. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése
céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, a jogi tanácsadásra kötött megbízási szerződés esete
kivételével a megbízási szerződés megkötésekor elvégzi a természetes személy megbízó, valamint a
kapcsolattartó azonosítását. Amennyiben az ügyvéd az Üttv. 33. § (7) bekezdése szerinti kötelezettsége
alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az ügyfél
adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az ügyfél által bemutatott okmányok
érvényességének
ellenőrzése
céljából
a
személyiadatés
lakcímnyilvántartásból,
a
járművezetőiengedélynyilvántartásból,
az
útiokmány-nyilvántartásból
és
a
központi
idegenrendészeti/közhiteles nyilvántartásokból elektronikus úton adatot igényel („JÜB adatigénylés”), akkor
az azzal összefüggésben az Üttv. 32. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a Pmt.-ben meghatározott
ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és
a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől
számított tíz évig kezeli.
Az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok papíralapú másolatát az ügyvéd megőrzi, az
átvilágítás megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíti, a központi nyilvántartásból történő
adat lekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve kezeli, továbbá a
megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolja, és az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §ában írt adatokat feltünteti. Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján, a megbízási
szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat
megszűnésétől számított nyolc év, a Pmt. 58. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 5. §-ában meghatározott
felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság
megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől,
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz év. Ha az érintett az adatok rögzítéséhez hozzájárulást
nem ad vagy adatot nem szolgáltat, az ügyvéd a közreműködést megtagadja.
VIII.

Ügyfélnyilvántartás, ügynyilvántartás

Kötelező jogi képviselet esetén, az ügyvéd az Üttv. 33. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a
törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, 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 érvényesítése érdekében ügyfélnyilvántartást vezet az Üttv. 33. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokkal, amely adatokat a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított nyolc évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a
megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig kezeli.
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Az ügyvéd a megbízási szerződés alapján ellátott ügyekről az Üttv. 33. § (7) bekezdése alapján, a törvényi
kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint – az ügyvédi tevékenységre
vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság
megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében – ügynyilvántartást vezet az Üttv. 53. § (2)
bekezdésében meghatározott adatokkal. Az ügyvéd az ügynyilvántartásban található adatokat az Üttv. 53. §
(3) bekezdése alapján a megbízási szerződés 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.
IX.

Titoktartás

A személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azt az adatkezelő fokozott biztonsági intézkedésekkel
óvja. Az adatkezelőt 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 jogviszony megszűnése 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 érintett, 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.
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. 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. Az adatkezelő a
tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel.
X.

Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és amennyiben 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 módosítsa, vagy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett
kérheti személyes adatainak törlését, felhasználásuk korlátozását, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az
adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy 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) bekezdéseiben 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.
Az érintett az adatkezelésről az adatkezelőtől személyes, telefonos vagy elektronikus úton felvilágosítást
kérhet. Amennyiben az adatkezelő megbizonyosodott a kérés jogosságáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggésben végzett egyéb tevékenységről köteles teljeskörű
felvilágosítást adni. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról is, kik milyen célból fértek hozzá a
személyes adataihoz.
XI.

Jogorvoslat

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az office@drpl.hu e-mail címre küldött e-mailben, vagy
az adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Az érintett a személyes adatai
védelméhez való jogait polgári bíróság – az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (jelenleg a
Fővárosi 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) fordulhat panasszal.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat visszavonásig hatályos. Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi
nyilatkozat módosítására.
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