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1. Preambulum 

A jelen adatkezelési és adatvédelmi Tájékoztató (a „Tájékoztató”) kiadásra 

került a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1025 Budapest, 

Pusztaszeri út 33/A.; kamarai nyilvántartási szám: 435; nyilvántartó 

hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara) (az „Adatkezelő” vagy az „Ügyvédi 

Iroda”) által 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (az „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 „GDPR”), valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályi előírások – így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”), az ügyvédi tevékenységről szóló 

2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”), valamint a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (a „Pmt.”) rendelkezései és előírásai alapján az Ügyvédi 

Iroda ügyfelei és partnerei, a www.lendvaipartners.com honlap (a „Honlap”) 

látogatói, valamint az Ügyvédi Iroda munkavállalói (együttesen az 

„Érintettek”) számára  

az Érinttettek Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatai körében az 

Ügyvédi Iroda gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett 

szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintetteknek az 

adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, 

továbbá azt meghaladóan az ügyvédi titoktartásra és üzleti titokra 

vonatkozó releváns szabályozásról. 

2. Értelmező rendelkezések 

A jelen Tájékoztatóban szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint 

kell értelmezni: 

(i) Adatkezelő: a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, aki a személyes 

adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 

(ii) 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; 

(iii) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára 

történő hozzáférhetővé tétele; 

(iv) Hozzájárulás: 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; 
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(v) Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának 

kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a 

kezelt adat törlését, módosítását kéri; 

(vi) Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, 

hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

(vii) Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok azonosító 

jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az 

adatnak csak tárolása jogszerű; 

(viii) Adatmegsemmisítés: a személyes adatot tartalmazó adathordozó teljes 

fizikai megsemmisítése; 

(ix) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához 

alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

(x) Érintett(ek): bármely meghatározott, személyes adat alapján 

azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható 

természetes személy, a Tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő 

valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai 

vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek 

képviselői, továbbá az Adatkezelő honlapjának látogatói; 

(xi) Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható 

információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

(xii) Honlap: A www.lendvaipartners.com internetes weboldal; 

(xiii) Ügyvédi titoktartási kötelezettség: Az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-

ában, valamint a Tájékoztató 9. pontjában meghatározottak szerint 

terhelő titoktartási kötelezettség. 

3. Adatkezelés és adatfeldolgozás elvei 

3.1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos 

adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a GDPR, az Info tv. és az 

Üttv., az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi 

aktusokkal, valamint az egyéb alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, 

a Tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

3.2. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme 

iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos 

jogszabályokhoz igazítja az Érintettek magánszférájának védelme és 

tiszteletben tartása mellett. 

3.3. Az Adatkezelő kizárólag az Érintett meghatározott személyes adatait 

kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen 

tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Érintett 

hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja vagy 

lehetővé teszi.  
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3.4. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést 

megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az 

Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok 

biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

3.5. Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

lehetséges kockázatok figyelembevételével a kockázat mértékének megfelelő 

szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve adott esetben a személyes 

adatok álnevesítését vagy titkosítását. Az adatkezelés biztonságának 

garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát 

az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi, hiányosság feltárása esetén pedig 

a lehető legrövidebb időn belül intézkedik annak kiküszöbölésére. 

4. Az Adatkezelő 

Név: Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda 

Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A. 

Kamarai nyilvántartási szám: 435 

Nyilvántartó ügyvédi kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara 

Kapcsolattartó: dr. Lendvai Balázs, irodavezető ügyvéd 

E-mail: balazs.lendvai@lendvaipartners.com 

Telefon: +36-1-353-11-65 

Fax: +36-1-312-28-52 

Honlap elérhetősége: www.lendvaipartners.com  

5. Adatfeldolgozó(k), illetve aladatfeldolgozók 

Neve Feladata 

OC Informatika Kft. rendszergazdai tevékenységek ellátása 

XAPT Kft. számlázó program kezelése 

Deninet Kft. domain cím kezelése 

Csehné Bernhardt Krisztina könyvelés, bérszámfejtés 

 

6. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam 

Kezelt adatok  Az adatkezelés 

célja  

Az adatkezelés 

jogalapja 

Időtartam 

Ütv.-ben 

meghatározott 

ügyvédi 

tevékenység 

végzése során, 

jogszabályokba

n előírt 

személyes 

adatok 

Ütv.-ben 

meghatározott 

ügyvédi 

tevékenység 

ellátása 

Hozzájáruláson 

alapuló 

adatkezelés azzal, 

hogy bizonyos 

esetekben a 

hozzájárulás 

megtagadása az 

ügyvédi 

tevékenység 

visszautasítását 

eredményezheti. 

Pmt.-ben és az 

Ütv.-ben 

meghatározott 

időtartam 
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Pmt.-ben 

meghatározott 

ügyfél és 

tényleges 

tulajdonos 

Pmt.-ben 

meghatározott 

adatai 

Ügyfél-

átvilágítási 

intézkedések 

végrehajtása 

Hozzájáruláson 

alapuló 

adatkezelés azzal, 

hogy bizonyos 

esetekben a 

hozzájárulás 

megtagadása az 

ügyvédi 

tevékenység 

visszautasítását 

eredményezheti. 

Pmt.-ben 

meghatározott 

időtartam 

 

Az Adatkezelő Honlapján a Honlap látogatói, illetve a látogatók adatai 

nem kerülnek rögzítésre. 

7. Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

7.1. Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak 

helyesbítését a Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és 

mód(ok)on. 

7.2. Az Érintett – a kötelező adatkezelés kivételével - kérelmezheti a 

személyes adatainak törlését vagy zárolását a jelen Tájékoztatóban 

meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.  

7.3. Az Érintett hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, amely a 

másolat készítését is magában foglalja. A másolatokat az adatkezelő 

lehetőleg digitalizált formában adja át, olyan módon, hogy az az 

általánosan elterjedt módszerekkel (szoftverekkel) olvasható legyen. A 

kezelt adatokról történő tájékoztatás naptári évenként egy alkalommal 

ingyenesen kérhető.  

7.4. A Érintett személyes adatait törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; 

az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos 

vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy 

a törlést törvény nem zárja ki.  

7.5. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az Érintett 

ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így 

zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig 

fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 

7.6. Az Adatkezelő az Érintettek számára a panaszok, illetve igények 

bejelentésére a fenti 4. pontban meghatározott címeken, elérhetőségeken 

ad lehetőséget. 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

8.1. Az Adatkezelő akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati 

igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az Érintett megfelelően 

igazolja személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát. 
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8.2. Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt 

jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi 

Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi 

Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu). 

9. Titoktartási kötelezettség 

9.1. 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.  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

10. Egyéb rendelkezések 

10.1. A Tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.  

10.2. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékozató módosítására.  

10.3. A Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, 

így különösen a GDPR, a Ptk., az Ütv. és a valamint a Pmt. rendelkezései 

az irányadóak. 

10.4. A Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető, valamint az Adatkezelő 

székhelyén munkanapokon munkaidőben megtekinthető. 

Budapest, 2018. május 25. 

 

 

_____________________________ 

Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda 

Képviseli: dr. Lendvai Balázs 

Tisztség: irodavezető ügyvéd 
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