ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A vinczeugyved.clx.hu weblap kezelője Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd.
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
I.

Fogalom meghatározások

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Dr. Violetta Orsolya egyéni ügyvéd adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13.
cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:
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II.

III.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév:

Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd

Székhely:

6000 Kecskemét, Arany János u. 10. I/7.

Weblap:

www.vinczeugyved.clx.hu

Kapcsolattartás:

Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd

Mobil:

+36-30/758-5558

Email:

dr.vincze.violetta@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő:

nincs

A kezelt személyes adatok köre:

1. Az adatkezelésre az ügyfelek önkéntes hozzájárulásával kerül sor - kiskorúak tekintetében a
szülői felügyeleti jogot gyakorló nagykorú személy bocsátja az ügyvéd rendelkezésére.
Egyéb személyes adat is az ügyvéd birtokába kerülhet, amit az ügyfelek bocsátanak az
ügyvéd rendelkezésére, vagy harmadik személyektől kap az ügyfelekre vonatkozó
személyes adatot. Harmadik személy személyes adatát az ügyfelek jogos érdekéből kezeli
az ügyvéd, érdekmérlegelés alapján. Az adatkezelést megelőzően érdekmérlegelés során
Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd elvégzi az elszámoltathatóság elvével
összhangban a jogos érdek teszt érvényesülését (vagyis megállapításra kerül, hogy az
adatkezelés olyan jogos érdekek érvényesítéséhez szükségesek, amelyekkel szemben nem
élveznek előnyt az érintett érdekei, alapvető jogai stb.) és ezt megfelelően dokumentálja az
adatvédelmi hatóság iránymutatásai szerint.
2. Ezek a személyes adatok a következők:
a) az ügyfél neve
b) az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye; cég esetén székhelye
c) születési helye, ideje; cég esetén nyilvántartási száma
d) adószáma
e) az ügyfél elérhetőségei (telefonszám, email-cím)
f) az ügyfél neme
g) egyéb rendelkezésre bocsátott adat, illetve az ügyvédi átvilágításhoz szükséges adatok
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3. A weboldalon kezelt adat:
A weboldal látogatása során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
 Jogi szolgáltatás igénybe vétele esetén megadandó adatok: név, email-cím,
telefonszám.
A weboldal látogatója (Felhasználó vagy Érintett) a weboldal használatával, az oldalra
történő belépéssel, illetve az oldalon személyes adatainak megadásával jelen tájékoztató
tartalmát tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul
ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően gyűjtse és kezelje
személyes adatait.
Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével kezeli. Az adatok a Felhasználó kizárólagos azonosítására nem
alkalmasak. Bővebben a Google adatvédelmi elveiről az alábbi elérhetőségen olvashat:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/.
A weboldal a clx.hu szolgáltató által biztosított, csak azok az adatok kerülnek gyűjtésre a
weboldal látogatása során, amelyeket a clx.hu szolgáltató gyűjt. Dr. Vincze Violetta Orsolya
egyéni ügyvéd nem gyűjt hírlevél feliratkozáshoz sem email címeket, sem egyéb adatokat.
A www.clx.hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon megtekinthetik a szolgáltató adatvédelmi
szabályzatát.
4. A Facebook oldalon kezelt adat:
A weboldalról lehetőség van Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd Facebook
oldalának elérhetőségére, bekövetésére. A Facebook oldalon csak a Felhasználó által, a
Facebook oldalon megadott adatok állnak az ügyvéd rendelkezésére. Az oldal bekövetése
során, amennyiben a Felhasználó a kedvencek listáját nyilvános láthatóságra állította,
abban az esetben az ügyvéd tudomást szerezhet a Felhasználó személyéről. A posztok
lájkolása során láthatóvá válik mások számára is a Felhasználó Facebook profil oldala és
azon minden olyan adat, amelyet nyilvános láthatóságra állított.
A Facebook oldalon Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd külön adatokat nem gyűjt.
A Facebook egyéb adatokat is gyűjthet és statisztikákat készíthet ezekből az adatokból pl.
női látogatók, ország vagy városbeli elkülönítések, de ezeket is a Felhasználó által a
Facebookon megadott adatokból készíti.
IV. Adatkezelés célja, jogalapja
1. Az Adatkezelő a következő célokból kezeli a fent meghatározott adatokat:


az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben előírt adatkezelési
kötelezettség teljesítése,
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az ügyfél jogi igény érvényesítése,



kötelező adatszolgáltatás,



kapcsolattartás céljából.

2. Az adatkezelés jogalapja:


az ügyfelekkel fennálló jogi kötelezettségek teljesítéséhez,



egyéb jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogérvényesítéshez,



vagy egyéb jogos érdek miatt szükséges.

A személyes adat egyéb felhasználásához szükséges beszerezni a jogosult engedélyét.
V.

Személyes adatok továbbítása


Magyar Ügyvédi Kamara felé,



a megbízási szerződés, meghatalmazás szerint a jogi érvényesítéshez szükséges
személyek, hatóságok, szervek felé.

Személyes adat tárolására a cél megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzési
időt Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd számára a céltól függően jogszabályok,
ügyvédi kamarai szabályzatok írják elő.
VI. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
Tájékoztatom, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános
adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:


az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog


A Felhasználó vagy Érintett (továbbiakban: Felhasználó) bármikor jogosult tájékoztatást
kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.



Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.



A Felhasználó a tájékoztatást kérheti írásban dr.vincze.violetta@gmail.com emailcímen, vagy ajánlott, tértivevényes levélben Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd
székhelyére címezve.

Iroda: 6000 Kecskemét, Arany J. u. 10. I/7.  Mobil: +36 30/758-5558  Email: dr.vincze.violetta@gmail.com
Web: vinczeugyved.clx.hu  facebook.com/drvinczevioletta
Oldal: 4 / 6



Minden kérés esetében az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek a kérést, ha a Felhasználó
egyértelműen beazonosítható.



az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog



az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog







A Felhasználó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy
módosítását, illetve kiegészítését fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.



A helyesbítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez, megsemmisítéshez és zároláshoz való jog


A Felhasználó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak törlését a fent megjelölt
elérhetőségek valamelyikén, azonban a törlés megtagadható bizonyos okokból. A
törlés megtagadásáról és annak okáról minden esetben tájékoztatni kell a Felhasználót.



Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat,
ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak.



A Felhasználó kérheti adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot,
ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.



A zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog




A Felhasználó kérheti személyes adatainak korlátozását, ha a Felhasználó vitatja a
személyes adatainak pontosságát. Ilyenkor a korlátozás arra az időszakra vonatkozik,
ameddig az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog


A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.



A Felhasználó megtilthatja személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató részére
történő átadását.
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Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

VII. Információbiztonság
Az Adatkezelő, Dr. Vincze Violetta Orsolya egyéni ügyvéd védi a személyes adatokat a
jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség, megsemmisülés ellen és
megtesz minden intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében,
ehhez megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz.
VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
1. Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon az Adatkezelőhöz.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)
fordulhat.
3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, az adatvédelmi perek
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.
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