
 

TRILAW ÜGYVÉDI TÁRSULÁS 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
 

 
Mint a TriLaw Ügyvédi Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjai, figyelemmel az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: adatvédelmi törvény vagy Avtv.), és az ügyvédekről szóló törvény vonatkozó 
rendelkezéseire, a Társulás keretében folytatott adatkezelés rendjét az alábbiak szerint 
állapítjuk meg. 
 
 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya 
 
E szabályzat célja, hogy a fent említett jogszabályok alapján meghatározza a Társulásnál 
kezelt személyes adatok körét, azok kezelésének, nyilvántartásának rendjét, biztosítsa az 
információs önrendelkezési jognak, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, megakadályozza különösen az adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, továbbítását, 
nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed a Társulás által kezelt valamennyi személyes adatra. 
 
 

II. fejezet 
Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 

 
1.    A személyes adat 
 

1.1. Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az 
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - 
közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, 
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
tényező alapján azonosítani lehet. 

 
1.2. Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok 
 

   1.2.1 Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok 
szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, 
születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. 
Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált 
adatok, így különösen az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az útlevél 
száma, fogyasztói szám, stb. 

 
      1.2.2 A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok (pl. 

jövedelemadatok, végzettségre vonatkozó adatok, a fogyasztási hely 
használatának jogcíme, stb.). A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba 
nem hozható leíró adat, nem személyes adat (pl. statisztikai adat). 

 
 



                                      

2.    Az adatkezelés  
 

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése is. 

 
2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja. 

 
3.    Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága 
 

3.1. Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. 
Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, 
az adatokat törölni kell. A törlési kötelezettség a jogszabály szerinti határidőkkel 
vonatkozik azokra az adatokra, amelyeknek jogszabály szerint meghatározott 
megőrzési  ideje van. 

  
 A Trilaw Ügyvédi Társulás a Társulással ügyfélkapcsolatban álló érintettek 

személyes adatain kívül hírlevél küldéséhez kapcsolódó regisztráció céljából kezel 
személyes adatokat. 

 
3.2. A törlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges. Az adatok törlésével, megsemmisítésével kapcsolatos 
tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.  

 
 

III. fejezet 
Adatkezelés 

 
1.    Az adatkezelés szabályai 
 

1.1. Személyes adat a Társulásnál akkor kezel, ha 
 

a) ahhoz az érintett hozzájárult, vagy 
b) azt törvény vagy egyéb jogszabály rendeli el. 
 

1.2. Az érintettet a Társulás honlapján elérhető jelen Adatvédelmi Szabályzattal 
tájékoztatja az adatkezelésről. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 
1.3. A Társuláson belül kizárólag olyan személyek személyes adat kezelésére, 

feldolgozására kerül sor, amely a megbízások teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges, illetve amelyre vonatkozóan, - tájékoztatást követően - az érintett 
hozzájárulását adta az adatkezeléshez  

 
1.4. A Társulás vagy annak bármely tagja, mint adatkezelő minden esetben az adott 

megbízási jogviszonyban meghatározott tevékenység ellátása, valamint az ehhez 
szükséges szerződések megkötése, egyéb dokumentumok elkészítése.  



                                      

módosítása, - amennyiben a megbízás magában foglalja -, akkor a szerződések 
teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak 
számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, 
jogszabályi előírások változásairól az ügyfél tájékoztatása céljából kezeli  a a 
magánszemély azonosításához szükséges, a megbízások teljesítéséhez 
szükséges  és elégséges személyes adatokat. A kezelt személyes adatok: az 
érintett neve, születési neve, lakcíme, születésének helye és ideje, anyja neve, 
állampolgársága, e-mail címe, telefonszáma továbbá a jogszabályok által 
meghatározott esetekben személyi azonosítója és adóazonosítási jele szükséges. 

 
A hírlevél kiküldése céljából folytatott adatkezelés az érintett előzetes 
tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulás 
visszavonásáig kerül sor adatkezelésre. A kezelt adatok köre: Az érintett neve és 
vagy felhasználói neve továbbá az e-mail címe. 

 
2.    Az érintett jogai 

 
2.1. Az érintett a Társulás honlapján feltüntetett e-mail címen vagy a kapcsolat 

menüpontban megadott címen a Társulástól tájékoztatást kérhet személyes 
adatainak kezeléséről, így a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. Az adatkezelő a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető 
formában megadja a kért tájékoztatást. 

 
2.2. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy 

a felvilágosítás megtagadására az Avtv. mely rendelkezése alapján került sor. A 
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő külön, egyedileg is tájékoztatja 
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 
lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a 
tárgyévet követő január 31-ig értesíti. 

 
2.2.1. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett a fent megadott 

címeken kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot az adatkezelő 
legkésőbb 15 munkanapon belül helyesbíti. 

 
2.2.2. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével az érintett indokolás nélkül 

kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi. 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, 
vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 
az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

 
2.3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén, az érintett a Társulás 

vezetőjéhez fordulhat panasszal, aki dönt a panasz benyújtásától számított 
legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül. Amennyiben a döntést az érintett 
nem tartja kielégítőnek, vagy egyébként véleménye szerint személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, a döntés közlésétől, vagy a határidő 
utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

  
 Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat törli, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján 
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 



                                      

személyes adatot korábban továbbította, és akik a jogszabályi keretek között 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

 
2.4. Az adatkezelő az érintett személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el. A személyes adat azonban nem továbbítható az adatátvevő 
részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás 
jogosságát megállapította. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak 
okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az 
adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Társulás mentesül a felelősség alól, 
amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 
 

III. fejezet 
Adatok továbbítása, adatkezelések összekapcsolása 

 
1. Adatközlések 
 

Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás útján, vagy nyilvánosságra hozatal 
formájában közölhető. 

 
2. Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása 
 

2.1. A Társulás által ellátott ügyek a jogszabályok által felsorolt esetekben 
összekapcsolhatók. A Társulás a különböző nyilvántartásokban elektronikusan 
kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással 
biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha ezt törvény lehetővé 
teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

  
 Mind a személyes adatok továbbítása, mind az adatkezelések összekapcsolása 

akkor lehetséges, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy jogszabály azt megengedi, 
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
A Társulásnak - jogszabályi felhatalmazás hiányában - minden esetben be kell 
szereznie az érintett hozzájárulását ahhoz, hogy adatait adatfeldolgozás céljából 
továbbíthassa. 

 
2.2. Az érintett – adatkezelés céljához szükséges - személyes adatai átadhatók 

jogszabályi felhatalmazással, vagy ha a megbízás természetével egyértelműen 
együtt jár (pl. adattovábbítás állami, bírósági nyilvántartásokba), mely esetben a 
továbbított adatokat kezelőre vonatkozó adatvédelmi szabályok az irányadóak. Az 
adatkezelők adatfeldolgozót nem vesznek igénybe. 

 
 

IV. fejezet 
Adatbiztonság a Társulásnál 

 
1. Adatbiztonsági rendszabályok 
 

1.1. Az adatkezelő, gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési 
intézkedéseket tesz és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e 
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 
 
 



                                      

 
1.2. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

   
 

V. fejezet 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
 

Jelen szabályzat 2015. szeptember 1. napján lép érvénybe, a Társulás honlapján elérhető. 
 
Kelt Budapesten, 2015. szeptember 1. napján  
 
 
 
 

…………………………………………………….  
dr. Koczka Erika ügyvéd  

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………... 
Csömör Ügyvédi iroda  

Doleschall Andrásné dr. Csömör Magdolna ügyvéd 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
dr. Kováts E. Ágnes ügyvéd 
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