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A bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda annak érdekében, hogy a jogszerű, tisztességes, átlátható és az irányadó
jogszabályoknak megfelelő adatkezelést biztosítsa, a következő információkról tájékoztatja Önt, mint a személyes
adatok kezelésével érintettet.
Ki az Ön adatkezelője?
Az Ön adatkezelője a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”). Ügyvédi Irodánk elérhetőségei: székhelye: 1051
Budapest, Szent István tér 11.; telefonszáma: +36 (1) 429-4000; e-mail címe: budapest@bpv-jadi.com; képviselője: Dr.
Jádi Németh Andrea; honlapja: www.bpv-jadi.com
Milyen érintetti kör személyes adatainak kezelését valósítja meg és hogyan jut hozzá az adatokhoz Ügyvédi Irodánk?
Ügyvédi Irodánk a jogi szolgáltatás nyújtása során a természetes személy (potenciális) Ügyfeleknek, valamint a jogi
személy (potenciális) Ügyfelek természetes személy kapcsolattartóinak, továbbá ügyfél-átvilágítás során az Ügyfelünkkel
szerződő fél vagy annak természetes személy kapcsolattartója (a továbbiakban együtt: „Érintett”) személyes adatait
kezeli. A személyes adatokat elsősorban közvetlenül az Érintett bocsátja Ügyvédi Irodánk rendelkezésére, amikor
Ügyvédi Irodánk központi elérhetőségén közvetlenül kapcsolatba lép velünk és/vagy az Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatását
igénybe veszi, azonban előfordul, hogy az Ügyvédi Iroda ügyfélazonosítás körében közhiteles nyilvántartásból történő
adatigénylés során ismer meg személyes adatokat.
Milyen célból történik az adatok kezelése?
Kapcsolatfelvétel –az Érintett e-mailben vagy telefonon történő megkeresése esetén Ügyvédi Irodánk abból a célból
kezeli az Érintett személyes adatait, hogy felvegye az Érintettel a kapcsolatot személyes vagy online találkozóra
vonatkozó időpont egyeztetés érdekében, vagy válaszoljon a kapcsolatfelvételre irányuló megkeresésében foglaltakra.
Jogi szolgáltatásra irányuló ajánlattétel – Ügyvédi Irodánk abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait, hogy a
megbízási szerződés megkötéséhez annak tartalmára és a megbízási díjra irányuló ajánlatot tegyen a részére.
Érintett azonosítása - Ügyvédi Irodánk a jogügyletek biztonságának elősegítése, a csalás, a pénzmosás, valamint más
bűncselekmények lehetőségének visszaszorítása céljából kezeli személyes adatait.
Érintett átvilágítása - Ügyvédi Irodánk a jogügyletek biztonságának elősegítése, a csalás, a pénzmosás, valamint más
bűncselekmények lehetőségének visszaszorítása, a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából kezeli személyes
adatait.
Érintett azonosításáról készített nyilvántartás - Ügyvédi Irodánk abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait,
hogy azokban az ügyekben, amelyekben a jogi képviselet kötelező, az azonosított Érintettről jogszabály által előírt
nyilvántartást vezessen a jogügyletek biztonságának elősegítése érdekében.
Jogi szolgáltatás nyújtása - Ügyvédi Irodánk abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait, hogy ellássa a megbízási
szerződés szerinti ügyvédi tevékenységet, azaz jogi tanácsot adjon, okiratot szerkesszen, ellenjegyezzen, illetve jogi
képviselőként vagy védőként járjon el, adott esetben letéti nyilvántartás vezessen és ehhez kapcsolódóan kapcsolatot
tartson az Érintettel.
Ügynyilvántartás – Ügyvédi Irodánk abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait, hogy ellenőrizhesse és
bizonyíthassa, hogy a jogi szolgáltatást, azaz ügyvédi tevékenységet a vonatkozó szabályok megtartásával, az Érintettek
jogainak megfelelő védelme mellett végzi.
Bizonylatmegőrzéssel összefüggő adatkezelés – Ügyvédi Irodánk abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait,
hogy a gazdasági eseménynek minősülő megbízási szerződéseket úgy teljesítse, hogy a megőrzi az azokat alátámasztó
számviteli bizonylatokat, ezzel eleget tegyen számviteli kötelezettségének teljesítése, és ennek bizonyítására hiteles
bizonyítékok álljanak rendelkezésre.
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Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés - Ügyvédi Irodánk abból a
célból kezeli az Érintett személyes adatait, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan időről időre jogi vonatkozású szakmai
hírekről, munkatársai szakmai publikációiról, szakmai eseményeiről, jeles eseményeken jókívánságának kifejezéséről
elektronikus levél útján tájékoztassa azon Üzleti partnereit, akik érdeklődésére számít.
Milyen jogalapon nyugszanak az egyes adatkezelési műveletek?
Kapcsolatfelvétel – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánk jogos érdekének érvényesítése a 2016/679 rendeletáltalános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikk f) pontja alapján.
Jogi szolgáltatásra irányuló ajánlattétel – az adatkezelés jogalapja természetes személy Ügyfél esetén a megbízási
szerződés megkötésének előkészítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, jogi személy Ügyfél esetén Ügyvédi
Irodánk jogos érdekének érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
Érintett azonosítása – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 32. §-a bekezdése, valamint
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”)
6. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Ha az Érintett nem kíván az azonosítás hatálya alá tartozni, akkor Ügyvédi Irodánk
nem nyújthat számára jogi szolgáltatást.
Érintett átvilágítása – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja, és a Pmt. 7-11.§-ai, 73. §-a.
Érintett azonosításáról készített nyilvántartás – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánkat terhelő jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Üttv. 33. §-a bekezdése szerint.
Jogi szolgáltatás nyújtása – az adatkezelés jogalapja természetes személy Ügyfél esetén a megbízási szerződés
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi személy Ügyfél esetén Ügyvédi Irodánk jogos érdekének
érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
Ügynyilvántartás – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, valamint az Üttv. 53. §-a bekezdése szerint.
Bizonylatmegőrzéssel összefüggő adatkezelés – az adatkezelés jogalapja Ügyvédi Irodánkat terhelő jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Sztv. 169. §-a szerint.
Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés - az adatkezelés jogalapja
az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Ügyvédi Irodánk azon Ügyfeleinek, akikkel
hosszútávú gazdasági kapcsolatot ápol, Ügyvédi Irodánk jogos érdekének érvényesítése alapján szakmai tartalmú
értesítést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Ügyvédi Irodánk jogos érdeke, hogy Ügyfeleinek szakmai bizalmát
és elégedettségét növelje a szakmai tevékenységéről szóló értesítéssel.
Amennyiben Ügyvédi Irodánk adatkezelése alapjául jogos érdeke érvényesítésére hivatkozik, úgy tájékoztatjuk, hogy az
érdekmérlegelési tesztet és annak eredményét, így különösen azt, hogy az adatkezelés milyen okból nem minősül az
Érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekének szükségtelen és aránytalan korlátozásának, bármikor
megismerheti. Erre irányló kérelmét a budapest@bpv-jadi.com e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
Milyen személyes adatokat kezel az Ügyvédi Irodánk?
Kapcsolatfelvétel – Ügyvédi Irodánk az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását, illetve adott esetben az
Érintett által a kapcsolatfelvétellel vagy az üggyel összefüggésben közölt további személyes adatokat kezeli.
Jogi szolgáltatásra irányuló ajánlattétel – Ügyvédi Irodánk az Érintett nevét, e-mail címét, illetve az általa az ügyével
összefüggésben közölt további személyes adatokat kezeli.
Érintett azonosítása – Ügyvédi Irodánk a jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése
előtt a természetes személy Ügyfelet, a jogi személy Ügyfél képviselőjét azonosítja. Ennek során a személyazonosság
ellenőrzése érdekében magyar állampolgár tekintetében a személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, külföldi állampolgár esetében úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet Érintett esetében a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy
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fenti okiratainak bemutatását kéri. Ügyvédi Irodánk az okmány bemutatásának tényét, az azonosításhoz használt okmány
típusát és számát, valamint a nyilvántartásból történő lekérdezés során kapott válasz azonosítóját rögzíti a szerződésben.
Ügyvédi Irodánk az Üttv. 32. § (3) bekezdése és a Pmt. 7-9. §-a által meghatározott adatokat kezeli ennek során: név,
születési hely és idő, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, anyja születési neve, állampolgárság, arcképmás,
azonosító okmányának típusa és száma, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére
jogosult neve, természetes személyazonosító adatai és beosztása, kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas
adatai, aláírás, a kiemelt közszereplői minőség, a tényleges tulajdonos érdekeltségének jellege, mértéke, az adott ügy
azonosítója, a bemutatott okirat érvényességének dátuma, meghatalmazott esetén a meghatalmazásban szereplő adatok
és - kivéve: Üttv. 32. § (6) bekezdés - annak érvényessége, a személyiadat- és lakcím-, a járművezetőiengedély-, az
útiokmány- és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból adatigénylés során kapott egyéb adatok.
Érintett átvilágítása – Ügyvédi Irodánk az átvilágítás során az azonosítás keretében kezelt adatokat kezeli a Pmt. 7. §
(2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, Pmt. 7. § (3) bekezdése szerint bemutatott okiratok alapján.
Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott okiratról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot -, a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével Ügyvédi Irodánk másolatot készít a Pmt. 7. §
(8) és (8a) bekezdéseire tekintettel.
Érintett azonosításáról készített nyilvántartás – Ügyvédi Irodánk az Üttv. 33. § (2) bekezdése által meghatározott
adatokat tartalmazó nyilvántartás vezet, így az tartalmazza pl. például az Érintett következő adatait: név, születési hely
és idő, lakcím, állampolgárság az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma.
Jogi szolgáltatás nyújtása – Ügyvédi Irodánk a megbízás tárgyától és körülményeitől függően más-más személyes
adatokat kezel jogi szolgáltatásának nyújtása során, jogi képviselet ellátása esetén az Érintett (mely ebben az esetben az
ellenérdekű fél, illetve az eljárás egyéb résztvevője) nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
állampolgárságát, az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusát és számát, az Érintettel folytatott levelezés
tartalmát és az Érintett által megosztott egyéb személyes adatokat, valamint azokat a személyes adatokat, amelyek az
ügy ellátásához vagy a jogi igény érvényesítéséhez szükségesek. Cégeljárásban ellátott jogi képviselet esetén a kezelt
adatok köre a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi v. törvény 24. §-a által
rögzített adatkörre terjed ki.
Ügynyilvántartás – Ügyvédi Irodánk az ügynyilvántartás során Ügyvédi Irodánk az általa képzett ügyazonosítót, az
Érintett nevét, az ügy tárgyát, a megbízási szerződés létrejötte időpontját és az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások
lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát kezeli.
Bizonylatmegőrzéssel összefüggő adatkezelés – Ügyvédi Irodánk a kibocsátott számlát tárolja, amely tartalmazhatja
az Érintett nevét, az általa megadott számlázási címet, a megbízási szerződés számát és az ellátott tevékenység
megnevezését.
Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés - Ügyvédi Irodánk az
Érintett nevét és e-mail címét kezeli.
Mennyi ideig kezeli adatait az Ügyvédi Irodánk?
Kapcsolatfelvétel – Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat az első kapcsolatfelvételtől az esetleges fegyelmi eljárás
megindíthatóságának elévüléséig, azaz 3 évig kezeli, kivéve az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
Jogi szolgáltatásra irányuló ajánlattétel – Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat a megbízási szerződés
megszűnésétől, vagy ha nem jön létre szerződés, akkor az ajánlati kötöttség megszűnésétől számított 8 évig kezeli annak
érdekében, hogy hiteles bizonyítékok álljanak rendelkezésre a szerződéssel és az ajánlati kötöttséggel kapcsolatban.
Érintett azonosítása – Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti
megbízás teljesítésétől számított 8 évig kezeli.
Érintett átvilágítása – Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat, ideértve az ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesítése
során birtokába jutott okiratot másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől
számított 8 évig kezeli.
Érintett azonosításáról készített nyilvántartás – Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat az azonosítás elvégzésétől
számított 8 évig kezeli.
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Jogi szolgáltatás nyújtása – Ügyvédi Irodánk a megbízási szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli az adatokat
annak érdekében, hogy hiteles bizonyítékok álljanak rendelkezésre a szerződés teljesítésével kapcsolatban.
Ügynyilvántartás – Ügyvédi Irodánk az ügynyilvántartásban az adatokat, okirat ellenjegyzése esetén az ellenjegyzett
okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat a megbízás megszűnését követő 5 évig,
okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 évig kezeli.
Bizonylatmegőrzéssel összefüggő adatkezelés – Ügyvédi Irodánk személyes adatokat az üzleti év lezárását követő 8
évig kezeli.
Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés - Ügyvédi Irodánk 5 évig
kezeli az adatokat, kivéve, ha az Érintett visszavonja a hozzájárulását vagy jelzi, hogy nem kíván az adatkezelés hatálya
alá tartozni (opt-out rendszer) vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
Kinek, milyen folyamat keretében és milyen célból továbbít adatot Ügyvédi Irodánk?
Érintett azonosítása – Ügyvédi Irodánk az ügyfél-azonosítás során kezelt adatokat a Pmt. 30-31. §-ának megfelelően
továbbítja a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.
Érintett átvilágítása – Ügyvédi Irodánk az ügyfél-átvilágítás során kezelt adatokat a Pmt 73. § (1) bekezdése, valamint
a. 74. § (1) bekezdése szerint a területi kamara, a Pmt. 75. § (1) és (3) bekezdése értelmében a NAV-on belül működő
pénzügyi információs egység részére továbbítja.
Jogi szolgáltatás nyújtása – Ügyvédi Irodánk tevékenysége során közhiteles nyilvántartásokba való bejegyzés során,
valamint általános jogi tevékenységének ellátása során az illetékes hatóságok, bíróságok, más jogi és feladatkörükben
eljáró természetes személyek felé továbbít személyes adatokat. Az illetékes hatóság a rá vonatkozó jogszabályi
előírásoknak való megfelelés érdekében nyilvánosságra hozhatja a részére továbbított személyes adatokat. Ügyvédi
Irodánk a jogi szolgáltatás nyújtása keretében kezelt adatokhoz az informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói,
illetve a fordítási, tolmácsolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói hozzáférhetnek. Az Ügyvédi Iroda harmadik országba,
az EGT-n kívülre megfelelő garancia alapján, a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő
továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételek alkalmazásával (2010/87/EU) továbbít adatot, amennyiben a
jogi szolgáltatás nyújtása érdekében erre feltétlenül szükség van.
Ügynyilvántartás – Ügyvédi Irodánk a kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok
megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy
szerv, az ügyfelek jogainak védelme érdekében a helyettes ügyvéd az ügynyilvántartás releváns részébe betekinthet,
illetve abból adatot igényelhet az Üttv. 53. § (4) bekezdése alapján.
Bizonylatmegőrzéssel összefüggő adatkezelés - Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat továbbítja könyvelője felé.
Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés - Ügyvédi Irodánk az általa
szervezett eseményeken részt vevők részére teszi elérhetővé a meghívott Érintett nevét, továbbá igénybe veszi a Rocket
Science Group Llc (mailchimp; https://mailchimp.com/contact; 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308, United States) adatfeldolgozó szolgáltatásait. Ügyvédi Irodánk ezzel az EU-n kívülre továbbít személyes
adatot, melynek megfelelő garanciája a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő
továbbítására
vonatkozó
általános
szerződési
feltételek
alkalmazása
(2010/87/EU
határozat)
a
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ alapján.
Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát?
Ügyvédi Irodánk megfelelő szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét.
Adatvédelem iránti elköteleződésünk okán folyamatosan fejlesztjük biztonsági rendszereinket, hogy az Ön adatai a
legnagyobb biztonságban legyenek, így adatait Ügyvédi Irodánk székhelyén, papír alapú adatkezelés esetén zárt
szekrényben, az elektronikus adatbázist illetően zárt, székhelyén lévő szerveren és jelszóval, tűzfallal és
vírusvédelemmel védett rendszerben kezeli és tárolja. Személyes adatait kizárólag a közreműködő, arra jogosult
ügyvédeink, ügyvédjelöltjeink és más munkatársaink ismerhetik meg, akiket szigorú ügyvédi titoktartási kötelezettség
terhel.
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Ügyvédi Irodánk adatfeldolgozói a személyes adatokat az Ügyvédi Iroda utasításainak megfelelően, az adatvédelmi
szabályokkal összhangban, a vonatkozó titoktartási rendelkezések betartásával kezelik.
Milyen jogai vannak adatainak kezelésével kapcsolatosan?
A jogszabály az Érintettek adataik feletti rendelkezési jogot biztosít, amelyet Ügyvédi Irodánk minden tekintetben szem
előtt tart. Ön az alábbi jogosultságokkal élhet: a GDPR 15-21. cikkei alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint
élhet adathordozási jogával, tiltakozhat az adatkezelés ellen és visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott
hozzájárulását.
Hozzáférés és helyesbítés joga - Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az adatkezelésről a jogszabályban előírt
információkhoz hozzájusson, valamint az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérje. Ön jogosult arra
is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok pontosítását, helyesbítését kérje. Az Ön kérésének teljesítése érdekében
Öntől további személyes adatokat kérhetünk. Kérésének teljesítését csak a jogszabály által megjelölt körben, indokolt
esetben tagadhatjuk meg.
Törléshez való jog - Jogszabályban előírt esetekben jogában áll személyes adatainak törlését kérni tőlünk. Amennyiben
kérelme elfogadásának nincs akadálya, adatait töröljük.
Korlátozáshoz való jog - jogszabályban előírt esetekben jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
tőlünk. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mások jogainak védelme
érdekében, illetve közérdekből kezeljük.
Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult arra, hogy a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az érintett hozzájárulása
alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az Ügyvédi Iroda szakmai publikációiról, az általa rendezett eseményről történő értesítés tekintetében Ön jogosult
bármikor jelezni, ha nem kíván az adatkezelés hatálya alá tartozni (opt-out rendszer), ezzel leiratkozva Ügyvédi
Irodánk által küldött értesítésekről.
Tiltakozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen bármikor
tiltakozzon. Ebben az esetben adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Ön tiltakozása azt jelentheti, hogy nem
tudjuk végrehajtani az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges adatkezelési műveleteket (lásd: „Milyen célból történik
az adatok kezelése?”), vagy nem tudjuk az általunk kínált szolgáltatásokat maradéktalanul nyújtani.
Adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatokat átvigye tőlünk egy másik
adatkezelőhöz. Kérésére az Ön adatait a másik adatkezelőhöz továbbítjuk, vagy Önnek a kezelt adatokról egy másolatot
biztosítunk egy széleskörben használt, géppel olvasható formátumban.
Amennyiben Ön a fenti megkeresésekkel fordul hozzánk, mi megkeresését 25 napon belül kivizsgáljuk (e
határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal
meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára
legméltányosabb módon igyekszünk eljárni.
Panasztételi jog - Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben Önnek bármilyen panasza merül fel, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az Ügyvédi Irodánkkal a budapest@bpv-jadi.com e-mail címen. Panaszát Ügyvédi Irodánk a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálja.
Ön jogosult panaszával a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz is fordulni és követelheti az adatai
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Önnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem
esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja. Emellett jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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