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Adatkezelési tájékoztató 

 

Az adatkezelő neve: Bérdi Erika Ügyvédi Iroda  

Az adatkezelő képviselőjének neve, elérhetőségei: Bérdi Erika + 36-1-6333360 

Az adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.  

 

Az adatkezelési tevénység általános bemutatása 

Az adatkezelő jogi tanácsadási tevékenységet folytat, amely tevékenység érdekében ügyfelei, illetve az 

azokkal kapcsolatban álló személyek, érintettek személyes adatait kezeli. A jelen adatkezelési 

tájékoztató a:  

Best Step s.r.o.  

székhely: Gazdovská 34/6, 945 05 Komárno, Szlovákia 

cégjegyzékszám: (IČO)  45 954 551  

által működtetett weboldalon küldött jogi kérdésekre általános jelleggel adott válaszra vonatkozik, az 

ügyvédi megbízási szerződés alapján végzett jogi tanácsadási tevékenysége a jelen tájékoztató nem 

vonatkozik.  

Az adatkezelő az érintettek 2. pontban lévő táblázatban foglalt adatait kezeli, az érintett azok szükség 
szerinti nyújtására köteles, azok nélkül az adatkezelő által végzett tevékenység nem végezhető el.  

 

1. Az adatkezelés jogalapjainak bemutatása 

A lehetséges jogalapok körét AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) határozza meg, az adatkezelés során az alább felsorolt 
jogalapok alkalmazására kerülhet sor, a ténylegesen alkalmazott jogalapokat a 3. pontban lévő táblázat 
tartalmazza. 

- GDPR 6. cikk (1) b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges; 

- GDPR 6. cikk (1) f) pontja, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét 
teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek; 

- GDPR 6. cikk (1) c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges. 

 

2. A kezelt személyes adatok, személyes adat-kategóriák megnevezése, az adatkezelési 
tevékenység céljai, az adatkezelés jogalapja, egyéb tájékoztatás 
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személyes adat / 
személyes adat-

kategória megnevezése 

személyes adat / 
személyes adat-

kategória kezelésének 
célja 

személyes adat / 
személyes adat-

kategória 
kezelésének 

jogalapja 

Egyéb tájékoztatás 

név, születési név, 
születési hely és idő, 
állampolgárság, lakcím, 
adóazonosító, egyéb, az 
érintett által küldött 
kérdésben szereplő 
személyes adat  
 

a feltett kérdés 
megválaszolása, az 
érintett által 
kezdeményezett jogi 
tanácsadásra irányuló 
megállapodás 
tisztázásához, 
tartalmának 
egyeztetéséhez 
szükséges egyeztetés 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja 

 

kapcsolattartó e-mail 
címe, telefonszáma 

a kapcsolattartás 
biztosítása 

GDPR 6.cikk (1) b) 
pontja 

 

 

3. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás 

Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak a feladatellátásban érintett 
munkaköröket betöltő személyek jogosultak megismerni – a feladataik ellátásához szükséges 
mértékben, titoktartási kötelezettség mellett.  

A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a nemzetbiztonsági 
szolgálatoktól érkező megkeresések alkalmával a törvény erejénél fogva köteles vagyunk kiadni az 
általunk kezelt személyes adatokat. Az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és a belső iratkezelési 
szabályzatunk alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet, amennyiben az nem selejtezhető, a 
megőrzési idő elteltét követően átadjuk az illetékes Levéltár számára. 

4. A személyes adatok tárolásának időszaka 

Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés fennállásának időtartama továbbá a megszűnést követő 
nyolc éves időszak. Amennyiben nem jön létre megbízási szerződés, a tárolási időszak az adatok 
közlését követő öt éves időszak.  

5. Biztonsági intézkedések összefoglalása 

Az adatkezelő által kezelt adatokhoz az adatkezelő munkavállalói, megbízottai közül azok férnek hozzá, 
akik feladataik alapján a szolgáltatás nyújtásában, szervezésében részt vesznek. A hozzáféréseket a 
szükségesség és arányosság alapján az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja. Az adatokat tároló 
számítástechnikai rendszerek tűzfal védelemmel, és az abban kezelt adatokra való tekintettel 
szükséges, folyamatosan naprakészen tartott védelmi intézkedésekkel rendelkeznek.  

6.  Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük  

● A hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

● A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
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arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

● A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

● Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

● Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 
az érintett jogos indokaival szemben. 

● Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a 
személyes adatokat hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon kezelik és az adatkezelés 
automatizáltan történik. 

● A tiltakozáshoz való jog 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében 
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve a fent ismertetett érintetti jogok érvényesítésével 
kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton az adatkezelő székhelyére küldött levélben  

- e-mail útján az adatkezelő weboldalán elérhető e-mail címeken  

Az érintett a jogainak vélelmezett megsértése esetében bíróághoz fordulhat és/vagy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) nyújthat be panaszt. A NAIH elérhetőségei:   

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
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Tel.: +36 (30) 683-5969 
+36 (30) 549-6838 
+36 (1) 391 1400  
Fax +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Web: naih.hu  


