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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Amelyben a Hronszky Ügyvédi Iroda (adatkezelő) tájékoztatást nyújt, a honlapunk (hronszky.hu), továbbá Irodánk által működte-
tett Facebook oldalak (Hronszky Ügyvédi Iroda, Online Ügyvédi Iroda, Közlekedési jog) látogatóját, Irodánkkal elektronikus csa-
tornán és alkalmazáson, pl.: telefon, Messenger, Viber, SMS, e-mail, Skype, Teams stb. kapcsolatot létesítő személyt, valamint 
Irodánk személyes érintkezés során – az ügyvédi szolgáltatások igénybe vevőknek Irodánk adatkezelési és adatvédelmi szabá-
lyairól. 
A fent írt honlap, Facebook oldalak látogatásával, a fent példálózó felsorolással említett elektronikus csatornákon és alkalmazá-
sokon keresztüli Irodánk felé történő megkereséssel az érintett előzetes, ráutaló magatartással hozzájárul, hogy az általa meg-
adott személyes adatokat a Hronszky Ügyvédi iroda kezelje a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.  
1. Alapelvek adatkezelés során 
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeljük, 
 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal 

össze nem egyeztethető módon, 
 az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, vala-

mint csak a szükségesre korlátozódnak, 
 Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és 

naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük, 
 a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok kezelése céljainak elérésé-

hez szükséges ideig legyen azonosítható, 
 megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szemben. 

A Hronszky Ügyvédi Iroda a személyes adatok kezelését 
 előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden eset-

ben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel, 
 egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre 

a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét, 
 bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Irodánknak, fűződik jogos érdeke, például honlapunk, Facebook 

oldalaink működtetése, fejlesztése és biztonsága, valamint a díjbekérőokirat és a számla korrekt adatokkal történő 
elkészítése, az ügyvédi megbízási szerződésből eredő feladataink szakszerű ellátása érdekében, valamint a számlá-
zással kapcsolatosan, a 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötele-
zettségek teljesítése érdekében történik, 

 a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló a 16/2018. 
(XI.26.) szabályzatában foglaltak szerint kezeli és őrzi meg. 

A Hronszky Ügyvédi Iroda kezelt személyes adatokat a székhelyén (3525 Miskolc, Szent László u. 64.) tárolja. 
Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdésének a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja adja. 
2. Az adatkezelő adatai 
Név: Hronszky Ügyvédi Iroda 
Székhely: 3525 Miskolc, Szent László u. 64. 
honlapja: www.hronszky.hu 
Facebook oldalaink: Hronszky Ügyvédi Iroda, Online Ügyvédi Iroda, Közlekedési jog 
Postai címünk: 3525 Miskolc, Szent László u. 64. 
Telefonszámunk: +3646382933, +36705071509 
E-mail címünk: iroda@hronszky.hu  
Adószámunk: 18445499-2-05 
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
Kamarai tagságunk: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara. 
Adatfeldolgozó nem veszünk igénybe.  
A weboldalunk látogatóinktól nem kérjük a személyes adataikat, regisztrációra és bejelentkezésre nincsen mód. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az iroda@hronszky.hu e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, 
válaszunkat 10 (tíz) napon belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.  
3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával 
kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt interne-
tes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már egyénileg 
függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt 
sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  
Honlapunkon nem alkalmazunk sütiket. 
4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 
Az érintett az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet, 
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetősé-

get ad),  
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://naih.hu/ 

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – 
feldolgozott  

 adatairól,  
 azok forrásáról,  
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, 

továbbá  
 a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájé-
koztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott 
be hozzánk. Az érintett által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük 
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogsza-
bályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásáról, megjelölésről és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat ér-
tesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos 
érdekét nem sérti. 
Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrö-
videbb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk 
elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről az érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben 
úgy döntöttünk, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt 
és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazo-
kat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 
Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk 
a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy mun-
kahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 
Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél 
gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Irodánkat! 
5. Az adatkezelési tevékenységünkre vonatkozó főbb irányadó jogforrások 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.), 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.), 
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv), 
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.), 
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.), 
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.).  
 a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló a 16/2018. 

(XI.26.) szabályzata. 
6. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon 
tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://hronszky.hu/hronszky_adatkezlési_tajekoztato.pdf 
weboldalon történik, ahol megtekinthető és letölthető jelen dokumentum. 
 
Módosítva: 2020. április 14. 
 
 
Hronszky Ügyvédi Iroda 


