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1 Bevezető rendelkezések 

Ügyvédi irodaként, a Schönherr és a vele együttműködő Hetényi Ügyvédi Iroda (a 
továbbiakban: „Schönherr" vagy „mi”) számára elsődleges fontosságú az Önök 
személyes adatainak védelme. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó 
szakmai kötelezettségünkből adódóan a legnagyobb mértékű titoktartás köt minket. 
Ezért személyes adataik kezelése során betartunk minden adatvédelmi előírást 
többek között, de nem kizárólagosan az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (a 
továbbiakban „ÁAVR” vagy "GDPR"), valamint az összes többi alkalmazandó 
nemzeti és európai szabályozás előírásait. A továbbiakban ismertetjük, hogy mely 
személyes adataikat kezeljük, milyen célból, és hogy az ÁAVR-ben biztosított 
jogaikat hogyan tudják gyakorolni.  

2 Személyes adatok és az adatkezelés céljai  

Személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeljük, ha Ön előzetesen 
hozzájárult, vagy ha ez szerződéses- vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy 
a Schönherr jogos érdekének védelméhez szükséges.1 Az Ön személyes adatainak 
kezelése minden esetben a vonatkozó nemzeti és európai szabályok előírásainak 
megfelelően történik.  

Ha nem Ön adta meg nekünk személyes adatait, abban az esetben olyan 
ügyfelektől, üzleti partnerektől, szolgáltatóktól vagy együttműködési partnerektől 
kaptunk adatokat, amelyeknél Ön adott esetben képviselőként vagy 
alkalmazottként jár el, vagy amelyen keresztül Önt rendszerint eseményeinkre 
meghívják, vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból kerültek gyűjtésre az adatok, 
ide értve, de nem kizárólag a vállalati weboldalakat, az események résztvevőinek 
listáját vagy az ágazati nyilvántartást. Ez utóbbi mindig az összes vonatkozó 
nemzeti és európai előírásnak megfelelően történik. 

Az Ön személyes adatait különösen az alábbi célokból kezeljük: 

(i) Megbízásunk ellátása vagy megbízási jogviszony létesítése céljából, 
azaz a köztünk fennálló szerződéses viszony alapján és az üzleti 
kapcsolatunkhoz kapcsolódó jogi és szerződéses megállapodások vagy 
kötelezettségek teljesítése érdekében. 

(ii) A nemzeti és európai előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében (például az adatok megőrzése az ügyvédi tevékenységről szóló 
2017. évi LXXVII. törvényben2, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben3 
vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben4 meghatározott 
megőrzési időnek megfelelően). A személyes adatok kezelése különösen 

 
1  Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b), c) és f) pontja adja. 
2  Lásd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVII. törvény 53. §. 
3  Lásd a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. 
4  Lásd az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§.  
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szükséges lehet bizonyos megbízások elfogadása előtt a pénzmosás és a 
terrorizmus-finanszírozás megelőzését célzó jogi kötelezettségeink alapján5.  
Ebben az összefüggésben kötelesek vagyunk megőrizni a személyi 
azonosítás céljából átadott dokumentumok másolatát a megbízás lejártát 
követő 8 évig. 

(iii) Üzleti kapcsolatok fenntartása és az Ön aktuális jogi vagy üzleti 
információkkal való ellátása pl. az aktuális jogi fejleményekről szóló 
hírlevelek útján vagy az Ön meghívása bizonyos eseményekre ("Üzleti 
Reggeli", "Schönherr Este" stb.). 

(iv) A Schoenherr-csoport üzleti és kapcsolódó belső igazgatási céljainak 
hatékony és helyes koordinálása, szervezése és irányítása céljából (pl. 
számviteli célokra). 

(v) Kommunikációs célokra és a kapcsolattartó-rendszerünk 
optimalizálása érdekében (Ügyfélkapcsolatmenedzsment "CRM") 

(vi) Az informatikai biztonság és az informatikai műveletek biztosítása 
érdekében. 

(vii) Az üzleti folyamatainkat támogató szolgáltatók (pl. külső informatikai 
szolgáltatók) bevonása érdekében. 

A fentieken túl személyes adatait bármely más jogalapra történő hivatkozással az 
ÁAVR előírásainak, valamint az adatvédelmi rendelkezéseknek, a polgári jognak 
vagy bármely más alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. 

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek jogi szolgáltatásaink 
teljesítéséhez és elvégzéséhez szükségesek, valamint olyan adatokat, melyeket Ön 
önkéntes alapon ad meg részünkre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos 
esetekben egyes megbízásokat nem áll módunkban elfogadni, amennyiben Ön nem, 
vagy nem teljes körűen biztosítja számunkra azokat a személyes adatokat, amelyek 
a jogi szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek. 

Személyes adat bármely olyan információ, amely személyes vagy anyagi 
körülmények részleteit tartalmazza, úgy, mint a név, cím, e-mail cím, telefonszám, 
születési idő, életkor, nem, TAJ szám, magánszemélyekről készített videofelvétel, 
fotó vagy hangfelvétel és a biometrikus adatok, például az ujjlenyomat. A személyes 
adatok emellett tartalmazhatnak különleges kategóriába eső adatokat is, úgy, mint 
egészségügyi adatokat vagy bűnügyi eljárásokra vonatkozó adatokat. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy általában a személyes adatok kezelése során mi 
mindig a saját és az Ön jogos érdekeinek6 szembeállításával elvégzünk egy 

 
5 Például: AML4 (849/2015 / EU Irányelv), AML5 (843/2018 / EU Irányelv) és az AML6 (1673/2018 / EU Irányelv). 
6 A GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. 
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érdekmérlegelési tesztet. Kérésre további információkat nyújtunk Önnek az általunk 
elvégzett érdekmérlegelési tesztről. 

Az Ön adatait nem kezeljük döntéshozatal céljából, ami ugyanis kizárólag 
automatizált feldolgozáson alapul, a profilalkotást is beleértve, és amely jogi 
következményekkel járna az Ön számára, vagy hasonlóan jelentős módon érintené 
Önt.  

3 Ügyfél-ügyvéd kapcsolat 

Ügyvédi irodaként az a feladatunk, hogy az Ön érdekeit buzgón, hűen és 
lelkiismeretesen képviseljük. Ügyfeleink érdekében jogilag kötelesek vagyunk 
ügyfeleink érdekében begyűjteni mindazon ügyfeleinkre vonatkozó személyes 
adatokat, amelyek az ügyfeleink lelkiismeretes képviseletéhez szükségesek. Ezen 
túlmenően az Ön személyes adatait csak a megbízási szerződés és az Ön 
beleegyezése alapján, jogi és / vagy szerződéses kötelezettségeink7, illetve bármely 
más az adatvédelmi jogszabályban meghatározott célra dolgozzuk fel. 

4 Weboldal és események 

4.1 Weboldal 

Általában személyes adatok közlése nélkül használhatja weboldalunkat, illetve 
férhet hozzá annak nyilvános tartalmaihoz. Csupán az Ön internet szolgáltatója által 
biztosított információkat rögzítjük nem kizárólagos jelleggel ideértve az Ön IP címét 
és a látogatása időtartamát. Ezt az információt a látogatása alkalmával elmentjük, 
és kizárólag statisztikai célokra elemezzük az anonimitás szigorú megőrzésével 
(ennek részleteiről a süti (cookie) politikánkból tájékozódhat: 
https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/).  

Emellett személyes adatait abban az esetben is gyűjtjük, amennyiben Ön azokat 
önkéntesen vagy kifejezetten adja meg, amikor weboldalunkra látogat a weboldal 
biztosította szolgáltatások (pl. sajtóközlemények és hírlevelek, karrier portál) 
használata kapcsán. Ezeket az információkat kizárólag az adott szolgáltatás sajátos 
céljára használjuk fel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

Személyes adatai ezen kezelésének a megfelelő jogalapja egyrészt a weboldalunk 
funkcionalitásának, biztonságának stb. biztosításához fűződő jogos érdekünk, 
másrészt az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor azonnali hatállyalvisszavonhat8.  

4.1.1 Sajtóközlemények és hírlevelek 

Örömünkre szolgál, ha Ön feliratkozik sajtóközleményeinkre vagy 
hírleveleinkre a https://www.schoenherr.eu/subscription/ címen. 

 
7 Jogalapok: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja. 
8 Jogalapok: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontja. 
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A sajtóközleményeink tartalmazzák a Schönherr ügyleteire vonatkozó 
legfrissebb információkat és fejleményeket. Hírleveleink segítségével a 
legfrissebb jogi fejleményekről férhet hozzá információhoz és tájékozódhat 
az éves Roadmap és más Schönherr kiadványokról. 

E szolgáltatáshoz Önnek csupán e-mail címét kell megadnia, és döntenie 
kell, hogy szeretné-e megkapni sajtóközleményeinket vagy hírleveleinket. 
Felhívjuk figyelmét, hogy néhány más országban található irodánk saját 
helyi marketing tevékenységgel rendelkezik, mint például helyi 
sajtóközleményeket és hírleveleket bocsátanak ki. 

Személyes adatai ezen kezelésének megfelelő jogalapja az Ön 
hozzájárulása, amelyet bármikor azonnali hatállyal visszavonhat, vagy az 
adott Schöherr Iroda üzleti kapcsolatok fenntartásához fűződő jogos 
érdeke, valamint a meglévő és potenciális ügyfelek tájékoztatásához fűződő 
érdek, mindez az alkalmazandó nemzeti jogszabályok által megengedett 
mértékben9. 

4.1.2 Karrier portál 

A karrier portált arra használhatja, hogy az álláshirdetéskere jelentkezzen 
cégünknél. Jelentkezését örömmel vesszük. Annak értékeléséhez, hogy 
tudunk-e Önnek megfelelő pozíciót felajánlani szükségünk van bizonyos 
információkra. 

Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket jelentkezése során 
rendelkezésünkre bocsát: tanulmányi fokozat, név, elérhetőségi adatok, 
érdeklődési kör, önéletrajz, motivációs levél, referenciák és más egyéb Ön 
által megadott információ és dokumentum. Felhívjuk figyelmét, hogy 
személyes adatainak kezelését egyik szolgáltatónk (úgynevezett "kezelő"; 
lásd ezen Adatvédelmi Nyilatkozat 7. szakaszát) végezheti a Schönherr 
nevében. 

Személyes adatai ezen kezelésének megfelelő jogalapja az Ön 
hozzájárulása, amelyet bármikor azonnali hatállyal visszavonhat10.  
Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy fel kell függesztenünk a 
jelentkezése folyamatát, ha Ön nem, vagy nem kielégítően nyújtja be 
nekünk a karrier portál használatához szükséges adatokat. 

Jelentkezését kérjük, hogy az alábbi linken nyújtsa be: 
https://www.schoenherr.eu/careers/! 
 
 

 
9 Jogalapok: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) és/vagy f) pontja. 
10 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 
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4.2 Események 

Eseményeink, workshopjaink és előadásaink (a továbbiakban együttesen: 
"Események”) részletes tájékoztatást adnak a jog különböző területein jelentkező 
legfrissebb fejleményekről, valamint lehetőséget biztosítanak az iparág szereplőivel 
való kapcsolatépítésre és a Schönherr ügyvédjeivel való személyes találkozásra. 
Elérhetőségi adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy meghívókat küldjünk 
Önnek, a jogos érdekünk alapján, a kapcsolattartás optimalizálása céljából. 

Ha Ön feliratkozott valamely eseményünkre, workshopunkra vagy előadásunkra, 
akkor arra meghívjuk Önt. Ebben az esetben a meghívót az Ön beleegyezése alapján 
küldjük ki Önnek, amelyet bármikor visszavonhat. Különösen fontos számunkra, 
hogy kapcsolatban maradjunk egykori ügyvédjeinkkel és munkatársainkkal. A 
meghívásokat részükre szintén beleegyezésükre hagyatkozva küldjük ki, amely 
bármikor visszavonható11. Amennyiben Ön ügyfelünk vagy korábban az volt, jogos 
érdekünk fűződik ahhoz, hogy meghívjuk Önt az eseményeinkre. Ön bármikor 
értesíthet minket arról, ha nem kíván további meghívásokat kapni tőlünk12.  

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány más országban található irodánk saját helyi 
marketing tevékenységgel rendelkezik, mint például saját helyi rendezvényeikre 
szólómeghívók küldése. Személyes adatai ezen kezelésének megfelelő jogalapja 
vagy az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor azonnali hatállyal 
visszavonhat, vagy az adott Schoenherr Iroda jogos érdekén, ha és amennyiben ez 
megengedett az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján. Ebben az esetben is 
Ön bármikor értesíthet minket arról, ha nem kíván további meghívásokat kapni 
tőlünk13. 

4.3 Videómegfigyelés 

Irodáink és különösen az ügyfeleink által ránk bízott információk védelme érdekében 
irodánkat videókamerás megfigyelő rendszerrel szereltük fel. Ezt a videó-megfigyelt 
területeken található táblák jelzik. Ez utóbbi rendszer tehát videofelvételeket készít, 
amikor meglátogatja irodáinkat. Ezeket a felvételeket tizennégy napig titkosított 
formában tároljuk. Ezekhez a videofelvételekhez csak akkor férünk hozzá, ha erre 
valamilyen különleges okunk van (például bűncselekmény történik közvetlenül 
valamelyik videokameránk látóterében). 

Személyes adatai ezen kezelésének megfelelő jogalapja tulajdonunk, valamint 
ügyfeleink adatainak védelme, valamint szükség esetén a megfelelő bizonyíték 
biztosítása érdekében14. 

 
11 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 
12 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
13 Jogalapok: A GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) és f) pontja. 
14 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
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4.4 Ügyfélkapcsolat kezelés ("CRM") 

Ha Ön kapcsolatba lépett velünk, akkor birtokunkba kerülnek az Ön elérhetőségi 
adatai.  

Az Ön elérhetőségi adatait a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítése, az 
Önnel való kapcsolatfelvétel vagy a kapcsolattartó rendszer optimalizálásához 
fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük. Azonban Ön bármikor kifogásolhatja 
adatainak a kapcsolattartó rendszer optimalizálása érdekében történő további 
kezelését15. Ha indokolással ellátott kifogását megküldi nekünk, megvizsgáljuk a 
tényeket, és vagy leállítjuk, vagy módosítjuk a kezelési műveleteket, vagy 
tájékoztatjuk Önt azon kényszerítő és jogos indokokról, amelyek miatt szükséges 
az adatkezelés folytatása. 

5 Adatbiztonság 

Megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, 
hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak védelmét különösen az illetéktelen, 
törvénytelen vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, elvesztés, felhasználás vagy 
módosítás ellen. 

A gondossági követelmények mindenkor kellően magas szintjének biztosítására való 
törekvésünk ellenére sem zárható ki, hogy az Ön által az interneten keresztül 
megadott információhoz más személyek esetleg hozzáférnek, vagy azt 
felhasználják. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy emiatt nem vállalhatunk semmiféle felelősséget az 
információknak az adatátvitel hibából történő közléséért és/vagy az azokhoz való 
harmadik fél általi, nem a mi hibánkból eredő jogtalan hozzáférésért (pl. e-mail fiók 
vagy telefon feltörése, fax üzenetek megfigyelése). 

6 Adatfelhasználás 

Amikor ügyfél-ügyvédi vagy szerződéses kapcsolatba lép velünk, személyes 
adatokat, valamint üzleti és kereskedelmi titkokat ad át részünkre saját magára, 
rokonaira, munkatársaira vagy más harmadik felekre vonatkozóan. Minden esetben 
általános jelleggel feltételezzük, hogy Ön ezen adatok átadására jogosult. Az Ön 
adatait, valamint az Ön által megadott, harmadik felekre vonatkozó adatokat 
kizárólag az Öntől kapott megbízás vagy az Önnel fennálló szerződéses jogviszony 
teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk fel. 

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat nem használjuk fel más célra, mint amelyre 
kötelezettségünk kiterjed, amelyhez Ön hozzájárult vagy amely egyébként az ÁAVR 
előírásaival összhangban van, amely alól kivételt képez a statisztikai célú 
adatkezelés, feltéve, hogy a kapott adatok anonimizálásra kerültek. 

 
15 Jogalapok: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és / vagy f) pontja. 



- 8 - 
 

Schönherr Adatvédelmi Nyilatkozata - Magyarország 

  www.schoenherr.eu 

7 Adattovábbítás harmadik felek részére 

Általánosságban személyes adatait harmadik feleknek csakis abban az esetben 
továbbítjuk, ha és amennyiben érvényes jogalapja van a továbbításnak, és ha a 
továbbítás nem sért semmilyen szakmai titoktartási kötelezettséget. Személyes 
adatait csakis akkor továbbítjuk, ha az adott cél megköveteli, az alkalmazandó 
törvény előírja, az átadás jogos érdeken vagy az Ön beleegyezésén alapul. 

Az Öntől kapott megbízás végrehajtásához szükség lehet arra, hogy adatait 
harmadik feleknek (pl. az ellenérdekelt félnek, helyettes ügyvédnek, biztosító 
társaságoknak és általunk esetlegesen igénybe vett szolgáltatóknak, akiknek adatot 
adunk át stb.), bíróságoknak vagy hatóságoknak továbbítsuk. A megbízás kapcsán 
felmerülő esetleges nemzetközi kérdés esetén arra is szükség lehet, hogy a 
Schönherr csoporton belül adatokat cseréljünk. Az adatok az adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően kerülnek továbbítására, különösen az Ön 
megbízásának végrehajtása céljából vagy az Ön előzetes beleegyezése alapján.  

Szükség esetén személyes adatait például a további címzetteknek továbbítjuk: 

 bíróságok és hatóságok;  

 ellenérdekelt felek és jogi képviselőik; 

 más országokban található Schönherr irodák; 

 a Schönherr-rel együttműködő független ügyvédek; 

 illetékes ügyvédi kamarák; 

 adótanácsadók és könyvvizsgálók; 

 bankok és biztosítótársaságok, és  

 szolgáltatók (pl. utazási irodák, taxi szolgáltatók, szállodák). 

A fenti címzettek közül némely külföldön vagy az EU/EGT területén kívül található, 
és ott kezeli az Ön személyes adatait. Az adatvédelem szintje más országokban 
lehetséges, hogy nem teljesen felel meg Magyarországon előírt adatvédelem 
szintjének. Cégünk biztosítja az európai szintű adatvédelem és az európai 
adatbiztonsági szabványok betartását. Ennek érdekében személyes adatait csak 
olyan országokba továbbítjuk, amelyek az EU Bizottság megfelelőségi határozata 
értelmében megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkeznek, vagy intézkedéseket 
teszünk annak érdekében, hogy a címzettek megfelelő szintű adatvédelmet 
biztosítsanak, melynek érdekében szabványos szerződéses klauzulákat alkalmazunk 
(2010/87/EK és/vagy 2004/915/EK).  

Adatfeldolgozóink (azaz szolgáltatóink) szintén kezelik az Ön személyes adatait. 
Ezek az adatfeldolgozók leginkább informatikai szolgáltatók, egyéb eszköz és 
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szoftveres megoldás szolgáltatók, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói. 
Adatfeldolgozóink csakis a mi nevünkben, az utasításainknak megfelelően és az 
ebben az adatvédelmi nyilatkozatban említett célok érdekében dolgozzák fel az Ön 
személyes adatait. 

Az adatfeldolgozók némelyike az EU/EGT területén kívül található. Azonban amikor 
cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe, minden esetben biztosítja az adatvédelem 
európai szintjének fenntartását és az európai adatbiztonsági szabványok betartását. 

Emellett tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy ügyének sajátos körülményeire 
vonatkozó információkat rendszeresen beszerezhetünk harmadik felektől (pl. 
keresőprogramokból, közösségi hálózatokról, az Ön cégének weboldaláról) jogi 
szolgáltatásaink kapcsán. Időnként, kérelemre cégünknek az Ön személyes adatait 
meg kell adnia bíróságoknak vagy hatóságoknak. Ilyen esetekben azonban 
mindenkor biztosítjuk a jogszabályi előírások betartását és az Ön adatainak 
védelmét.  

Ha Ön a karrier portálunkon keresztül adott be jelentkezést a meghirdetett állásra, 
lehetséges, hogy harmadik felektől szerzünk be Önre vonatkozó adatokat (pl. 
keresőprogramokból, közösségi hálózatokról).  

8 Tájékoztatás adatvédelmi incidensekről 

Törekszünk az adatvédelmi incidensek korai szakaszban történő észlelésére és azok 
Önnek és/vagy az illetékes felügyelő hatóságnak történő azonnali jelentésére, 
ideértve az érintett adatkategóriákra vonatkozó tájékoztatás is.  

9 Adattárolás 

Az adatot csupán annyi ideig tároljuk, ameddig az a szerződésünk vagy jogi 
kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve az esetleges kártérítési igényekkel szembeni 
védekezéshez szükséges. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, 
akkor töröljük vagy anonimizáljuk azokat, annak biztosítása érdekében, hogy Ön ne 
legyen azonosítható. 

Az adatkezelés céljától függően a különböző adatkategóriákra eltérő megőrzési idők 
vonatkoznak. Az egyes adatokra vonatkozó megőrzési idők a különféle jogszabályi 
rendelkezésekből következnek, például az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVII. törvény 53. §-a; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a vagy az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§-a. Kérésre szívesen nyújtunk 
Önnek konkrétabb információkat az Ön / az Ön által megadott adatok megőrzési 
idejéről16.  

 

 
16 Elérhetőségi adatainkat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 14. pontja tartalmazza. 
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10 Sütik 

Ez a weboldal "sütiket" (cookie-kat) használ annak biztosítása érdekében, hogy 
szolgáltatásaink felhasználóbarátak és ügyfeleink számára hatékonyabbak 
legyenek. 

A "süti" egy apró szövegfájl, amelyet webszerverünk tölt le az Ön computerének 
merevlemezére az böngészőjén keresztül, és amely lehetővé teszi weboldalunk 
számára, hogy Önt, mint felhasználót felismerje, amikor webszerverünk és az Ön 
böngészője kapcsolatba lépnek egymással. A sütik segítségével meg tudjuk 
állapítani a használat gyakoriságát és a látogatók számát, akik weboldalunkat 
meglátogatják. Az általunk használt sütik tartalma egy azonosítószámra 
korlátozódik, és nem teszi lehetővé a felhasználó személy szerinti azonosítását. A 
sütik fő célja a weboldal felhasználójának felismerése.  

Weboldalunkon kétféle sütit használunk: 

 Munkamenet sütik (session cookies): Ezek átmeneti sütik, melyek az 
ideiglenes memóriában tárolódnak, és automatikusan törlődnek, amikor Ön 
bezárja a böngészőjét.  

 Állandó sütik (permanent cookies): Ezek a sütik az Ön merevlemezén 
tárolódnak a weboldal felhasználóbarát jellegének biztosítása érdekében, 
valamint azért, hogy fel tudjuk Önt ismerni, amikor újra felkeresi 
weboldalunkat.  

A böngészője beállításait az alábbiak szerint módosíthatja: (i) bekapcsolhat olyan 
funkciót, amely értesíti Önt a sütik beállításáról, és csak bizonyos esetekben teszi 
lehetővé a sütik használatát, (ii) kikapcsolhatja a sütiket bizonyos esetekben vagy 
általános jelleggel, és (iii) olyan funkciót is bekapcsolhat, amely automatikusan törli 
a sütiket, amikor kikapcsolja böngészőjét. A sütik kikapcsolása azzal járhat, hogy 
oldalunk egyes funkciói és jellemzői kikapcsolódnak17. 

Személyes adatai kezelésének megfelelő jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet Ön 
a weboldalunkon található "süti" (cookie) bannerhez való hozzájárulásával adott 
meg. Bármikor, azonnali hatállyal visszavonhatja beleegyezését18.  

11 Szerver naplófájlok 

Az optimalizált rendszerteljesítmény, a felhasználóbarát jelleg biztosítása és a 
szolgáltatásainkra vonatkozó hasznos információk átadása érdekében a weboldal 
szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az úgynevezett szerver napló (log) 
fájlokat, melyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ez az 

 
17További sütikre vonatkozó információkért látogasson el a https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/ 

weboldalra. 
18 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 
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információ az Ön IP címét, böngészőjét és nyelvi beállításait, az operációs rendszert, 
a továbbító URL-t, az Ön internet szolgáltatóját és a látogatás dátumát/időpontját 
tartalmazza. Ezeket a naplófájlokat a weboldalunk funkcionalitásának, 
stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében kezeljük. Ezeket az adatokat 
nem vonjuk össze személyes adatok forrásaival. Fenntartjuk a jogot ezen adatok 
későbbi vizsgálatára, amennyiben törvénytelen használatra vonatkozó szilárd 
bizonyíték áll rendelkezésre. Személyes adatai kezelésének megfelelő jogalapja a 
weboldalunk funkcionalitásához, stabilitásához és biztonságához fűződő jogos 
érdekünk19. 

12 Az Ön személyes adataihoz fűződő jogai 

Ügyfélként vagy az ÁAVR szerinti érintettként, valamint az ügyvédi titoktartás 
alanyaként Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, 
azok eredetéről, azon címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, tárolás 
időtartamáról és az adatkezelés céljáról20. 

Amennyiben pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezelünk, Ön jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat helyesbítse vagy kiegészítése21. 

Szintén kérheti tőlünk azoknak az adatoknak a törlését, amelyeket jogellenesen 
kezeltük. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ezen jogát kizárólag a pontatlan, 
hiányos vagy jogellenesen kezelt személyes adatok vonatkozásában gyakorolhatja, 
vagy olyan egyéb esetekben, amelyekben ezen jog gyakorlásának feltételei 
teljesülnek22. 

Ha nem egyértelmű, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, illetve, 
hogy jogellenesen kerültek-e kezelésre, vagy ha nem világos, hogy teljesül-e a 
személyes adatai törlésének követelménye, akkor kérheti tőlünk személyes adatai 
kezelésének korlátozását mindaddig, amíg e kérdés nem rendeződik véglegesen. 
Szintén kérheti tőlünk azon személyes adatai kezelésének korlátozását, mely 
személyes adatai már nem szükségesek az adatkezeléshez, de szükségesek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha Ön 
tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos 
indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben23. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott jogok egymást kiegészítik, így Ön 
csak az adatai helyesbítését és/vagy kiegészítését, vagy törlését kérheti tőlünk. Az 
ilyen kérelemben megfelelően meg kell indokolnia az adatok helyesbítését, törlését 
vagy korlátozását, hogy felmérhessük, teljesülnek-e a kérésének való megfelelésre 
vonatkozó jogi követelmények. Javítás esetén a kérelemnek tartalmaznia kell azt is, 

 
19 Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 
20 GDPR 15. cikk. 
21 GDPR 16. cikk. 
22 GDPR 17. cikk. 
23 GDPR 18. cikk. 
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hogy az adatokat hogyan kell helyesbíteni és hogyan kell az adatokat helyesen 
olvasni. 

Ha személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Önnek joga 
van bármikor visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása nem 
befolyásolja az Ön visszavonása előtti hozzájárulása alapján történő adatkezelés 
jogszerűségét24.  

Amint azt jeleztük, Önnek jogában áll a személyes adatainak kezelése ellen 
tiltakozni, amennyiben az adatkezelésünk jogalapját az Ön hozzájárulásán alapuló 
jogos érdekünk képezi. Amennyiben Ön a tiltakozás jogával kíván élni, kérjük, adja 
meg, hogy mely okból teszi ezt25.  

Egyes esetekben Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatait az általunk 
kiválasztott gép által olvasható formátumban átvenni, vagy utasíthat bennünket 
arra, hogy a kérdéses adatokat közvetlenül az Ön által kiválasztott harmadik fél 
részére továbbítsuk. E szempontból az adathordozhatóságot nem zárhatják ki 
ésszerűtlen erőfeszítések vagy jogi, egyéb titoktartási kötelezettségek vagy 
előírások. (Az adathordozhatósághoz való jog)26. 

Kérjük, hogy minden a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó kérdést nyújtson 
be Adatvédelmi Biztosunkhoz, személyazonosító okmány elektronikus másolatával 
együtt személyazonosságának igazolására. Elérhetőségi adatainkat a jelen 
Adatvédelmi Nyilatkozat 14. pontja tartalmazza.  

Kérjük, hogy személyes adatainak bármely változásáról értesítsen bennünket. 

Az adatai védelme és sértetlensége biztosítása érdekében tett legteljesebb 
erőfeszítések ellenére sem tudjuk teljes mértékben kizárni az adatai felhasználásnak 
jellegére vonatkozó nézeteltéréseket. Amennyiben úgy véli, hogy adatait 
jogellenesen használjuk, panaszt nyújthat be a Magyar Adatvédelmi Hatóságnál. 
Reméljük azonban, hogy elsőként hozzánk fordul, és az esetleges aggályait el tudjuk 
oszlatni, vagy megoldást tudunk találni rájuk. 

13 Vegyes rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre frissítsük adatvédelmi nyilatkozatunkat, a jogi 
és/vagy technikai környezet változásaiban és/vagy követelményeiben-, vagy 
bármilyen az üzleti tevékenységünkben beállt változás tükrében. 

Megfelelő erőfeszítéseket teszünk ilyen frissítések esetén az azonnali 
tájékoztatásra. A legutóbbi frissítés dátuma ezen adatvédelmi nyilatkozat első 
oldalán látható. 

 
24 GDPR 7. cikk. 
25 GDPR 21. cikk. 
26 GDPR 20. cikk. 
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14 Elérhetőség 

Az Ön személyes adatainak adatkezelője:  

Hetényi Ügyvédi Iroda 
nyilvántartási száma: 3201 

Váci út 76. 
H-1133 Budapest 

Kérjük, hogy esetleges kérdéseit, kéréseit vagy beleegyezése visszavonását a 
következő címre juttassa el: dataprotectionHU@schoenherr.eu. 


