Adatkezelési hozzájárulás szöveg:
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a
Cégnév: Dr. Valler Zsuzsa egyéni ügyvéd
Székhely: 7622 Pécs, Zsinkó I. u. 2.
E-mail: vallerzsuzsa@csaladjogpecs.hu
Telefonszám: +36204994445
Weboldal: www.csaladjogpecs.hu
Tárhely szolgáltató: Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u.8.; www.ferling.hu)
mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen
regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból,
hogy
- az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
- Adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval
ellásson,
- amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy
mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.
Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz
történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az
ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a
korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt benyújtani.
Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.
Adatvédelmi tájékoztató
Üdvözöljük a Dr. Valler Zsuzsa ügyvéd weboldalán (továbbiakban “Weboldal”). Kérjük,
hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot. A
Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok

köre

Személyes adatok kezelése
Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi
velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal
hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Valler Zsuzsa ügyvéd az Ön által megadott személyes adatokat a
mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a
Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból
adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. Az Iroda harmadik személyek részére
személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára
hozzáférhetővé.
Az Iroda gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az
illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Ügyfeleinkkel a ránk bízott ügyek ellátsa érdekében közvetlen kapcsolattartást valósítunk
meg. A kapcsolattartás szükséges az ügy ellátásához, a megadott elérhetőségeken
információkat.
A közvetlen kapcsolattartás érdekében kezeljük:
természetes személy ügyfeleink nevét, címét, telefonszámát és email címét,
jogi személy ügyfeleink esetében a kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását,
telefonszámát és email címét
kezeljük.



Adattovábbítás
Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai
nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az
ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat
kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az e törvény szerinti
nyilvántartás
megőrzéséről.
Más esetben adatokat nem adunk ki, kivéve, ha erre bíróság, vagy nyomozó hatóság kötelez
minket és az adat kiadása nem sérti az ügyvédi titok megtartási kötelezettségünket.
Az adatok emellett az ügyben eljáró bíróság és hatóság számára is átadjuk.
Számlázási célú adatkezelés
Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Megbízásunk teljesítésért cserébe ügyvédi megbízási díjat számlázunk ki, amely természetes
személy ügyfél esetében tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Áfa tv. [2007. évi
CXXVII. törvény] előírásainak betartása mivel az Áfa tv. alapján kötelesek vagyunk számlát
kiállítania megbízási díjról.
Adatkezelés időtartama
A számlákat a számviteli törvény (2000. évi C. törvény 169. §) előírásai szerint 8 évig őrizzük
meg. Emellett az Áfa tv. [2007. évi CXXVII. törvény 179. § (1) bekezdése] szerint az általunk
kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot
legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kötelesek vagyunk megőrizni. Az adó
megállapításához való jog a számla kiállítási évének utolsó napjától számított 5 év elteltével
szűnik meg.
Az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a vallerzsuzsa@csaladjogpecs.hu e-mail címre küldött
e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja.

Ügyfélnyilvántartás vezetése
Adatkezelési estkör leírása,

az

adatkezelés

célja
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kezelt

adatok

köre

Az ügyvédekről szóló törvény [2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (1) - (7) bekezdése] alapján
az
ügyvédek
kötelesek
az
ügyekről
nyilvántartást
vezetni.
Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:






az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,
az ügyfél nevét,
az ügy tárgyát,
a megbízási szerződés létrejötte időpontját és
az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások
iktatószámát.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyvédekről
szóló törvény szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat
ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kötelesek vagyunk tárolni.
Adattovábbítás
Az ügyekről vezetett nyilvántartásba
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, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához
szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok
betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.


Ügyfél azonosítás, átvilágítás és jogügyleti biztonság
Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az ügyvédekről szóló törvény [2017. évi LXXVIII. törvény 32-33. §] és a pénzmosás elleni
törvény előírásai szerint - egyes esetekben - kötelesek vagyunk ügyfél azonosítást, átvilágítást
végezni, valamint a jogügyleti biztonság garantálása érdekében a megadott adatokat a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban ellenőrizni.
A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt
kötelesek vagyunk elvégzi az ügyfél, illetve az ügyfél képviseletében eljáró személy
azonosítását.

Azt a természetes személyt, akit nem ismerünk, vagy akinek a személyazonosságát illetően
kétségünk merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítjuk.
Az ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező (pl.: egyes bírósági ügyek,
ingatlan adásvétel és cégeljárás), a legalább személyazonosításra alkalmas okmány
megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más
szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység
korlátainak
az
érvényesítése
érdekében
nyilvántartást
vezet.
Azazonosított természetes személyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat
tartalmazza:








természetes személyazonosító adatok,
lakcím,
állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGTállampolgár jogállás,
az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,
a jogügyleti biztonsági ellenőrzés során kapott válasz azonosítója,
azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,
az 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat 14. pontja szerinti alábbi adatok:
o természetes személy
 családi és utónevét,
 születési családi és utónevét,
 állampolgárságát,
 születési helyét, idejét,
 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 anyja születési nevét,
 azonosító okmányának típusát és számát.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a fent bemutatott jogszabályi előírásoknak való megfelelés alapján a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama
Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai
nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az
ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat
kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az e törvény szerinti
nyilvántartás megőrzéséről.
Más esetben adatokat nem adunk ki, kivéve, ha erre bíróság, vagy nyomozó hatóság kötelez
minket és az adat kiadása nem sérti az ügyvédi titok megtartási kötelezettségünket.

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége
Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi
tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási
kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és
adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni,
kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni
jogosulttól.
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi
tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység
gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli
titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi tevékenység
keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi
tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység gyakorlója
az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt
kifejezetten
megtiltotta.
Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat
egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. Ha törvény az ugyanazon ügyfél
vagy egymással ellenérdekű ügyfelek számára együttesen végezhető tevékenységeket
korlátozza, de ügyvédi iroda megbízása esetében megengedi, hogy a megbízásokat az iroda
különböző tagjai ellássák, e tagok egymással szemben is titoktartásra kötelesek, és
biztosítaniuk kell, hogy az iroda ugyanazon alkalmazottja vagy megbízottja az érintett ügyek
közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.
5.

Cookie-k,

naplóadatok

és

egyéb

automatikusan

gyűjtött

információk:

A www.csaladjogpecs.hu (továbbiakban Webhely) szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése,
valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ.
A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét,
valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és
információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a
weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
 Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal
nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
 Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a
látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban
látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény
javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
 Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen
bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti
egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges
mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott
oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk
ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél
adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem
vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása
szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen
látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az
Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a
weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.
Ezt a honlapot dr. Valler Zsuzsa, a Pécsi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja
fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az
ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt
a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

