ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Ügyvédi Kamara ezúton tájékoztatja a www.mük.hu weboldal látogatóit a weboldal böngészése során a
látogatókat érintő adatkezelési tevékenységekről, összhangban 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 szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)
előírásaival.
1.

Az adatkezelő

Neve:

Magyar Ügyvédi Kamara

Képviselője:

Dr. Bánáti János elnök

Székhelye:

1055 Budapest, Szalay utca 7.

Telefonszáma:

+36-1-311-9800, +36-1-331-1773

Faxszáma:

+36-1-311-7867

E-mail címe:

muk@muknet.hu

KRID:

131010762

Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei:

Szuchy Ügyvédi Iroda
1056 Budapest, Aulich utca 8. III/1.
e-mail: robert.szuchy@bslaw.hu

2.

A kezelt adatok köre

A weboldalon elhelyezett kisméretű szövegfájlok ún. sütik által technikai információk kerülnek rögzítésre a
weboldal meglátogatásával kapcsolatosan, amelyek részben a weboldal alapvető működéséhez és az informatikai
rendszer biztonságához feltétlenül szükséges információk, részben pedig funkcionális/preferenciális célokat
szolgálnak. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személyében nem azonosítják, azonban számítógépét és
internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a következő látogatás alkalmával, vagy akár ettől függetlenül, más
weboldalak böngészése során is.
A www.mük.hu weboldalon kétféle süti található: egyfelől azok, melyeket az adatkezelő helyezett el (elsődleges
sütik), másfelől azok, melyek nem a weboldalt működtető adatkezelőtől, hanem valamely harmadik féltől
származnak. Az adatkezelő kizárólag a weboldal biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges, valamint
a működést támogató (funkcionális) sütiket alkalmaz.
A weboldalon a következő harmadik féltől származó sütik rögzítenek személyes adatokat: Wix.com, PerimeterX.
Ezek részben ugyancsak a weboldal biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges, valamint a működést
támogató (funkcionális) sütik, amelyek a weboldal forgalmával, a böngészés időtartamával és helyével kapcsolatos
információkat rögzítenek.
A sütiken túlmenően az adatkezelő még abban az esetben kezelheti az Ön személyes adatait, ha a weboldalon
közzétett elérhetőségeink valamelyikén felveszi velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott
személyes adatok kezelésére a jelen tájékoztató hatálya csak az Adatvédelmi Szabályzat VII. Fejezete alá nem
tartozó ügyekben terjed ki.

A weboldal működtetése során a Magyar Ügyvédi Kamara különleges kategóriába tartozó adatokat nem kezel.
Különleges kategóriába tartozó adatok kezelése főszabály szerint csak az érintett kifejezett hozzájárulásával
lehetséges. Erre tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy telefonon és e-mailben nem áll módunkban ilyen adatokat
fogadni, és postai úton vagy a hivatali kapun keresztül is csak abban az esetben tudjuk feldolgozni a kérését, ha az
Ön által küldött üzenetben szerepel a következő nyilatkozat: „A Magyar Ügyvédi Kamara által a www.mük.hu
weboldalán a látogatók részére közzétett adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem, és az itt megadott
különleges kategóriába tartozó személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok abból a célból, hogy a
Magyar Ügyvédi Kamara munkatársa a megkeresésemre válaszolni tudjon.”
3.

Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelő személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatok
tárolásának időtartamáról, illetve időtartam meghatározásának szempontjairól az alábbi táblázatban ad
tájékoztatást:
Személyes adat

Cél

Jogalap

Időtartam

a weboldal működéséhez
elengedhetetlen sütik által
továbbított adatok

a weboldal biztonságos
működtetése: a látogató
egyedi munkamenetének
azonosítása

adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítése*
(érdekmérlegelés alapján)

a munkamenet időtartama

a weboldal működéséhez
nem elengedhetetlenül
szükséges sütik által
továbbított adatok

funkcionális sütik: a látogató
korábbi beállításainak, az
általa megadott adatok,
információk és az egyéb
weboldalhasználatai
szokásainak rögzítése, hogy
azokat a következő
látogatáskor ne kelljen ismét
megadni, a beállításai
automatikusan betöltődjenek
és a weboldalhasználat
kényelmesebb legyen

az érintett hozzájárulása**

a hozzájárulás
visszavonásáig terjedő, vagy
az egyes sütikhez a
sütinyilatkozatban rendelt
adatkezelési idő

a kapcsolatfelvétel során
közölt adatok

a megkeresés
megválaszolása

az érintett hozzájárulása**

a hozzájárulás
visszavonásáig terjedő, vagy
a válaszadáshoz szükséges
idő

Az adatszolgáltatás nem kötelező. A böngésző megfelelő beállításával a sütik letilthatók; az összes süti letiltása
esetén előfordulhat, hogy nem minden funkció fog megfelelően működni a weboldalon. Amennyiben a
kapcsolatfelvétel során Ön nem adja meg személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a
következménnyel járhat, hogy nem tudjuk kérdéseit megválaszolni.
*Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a www.mük.hu honlap biztonságos működtetéséhez, mellyel
kapcsolatban az adatkezelő az érdekmérlegelést előzetesen elvégezte, és annak eredményeképp jutott arra a
következtetésre, hogy az adatkezelés jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben
nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a sütik által
kezelt személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet kérésére az
érintett rendelkezésére bocsátja.
Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes
adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
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**Az adatkezelő ezúton is tájékoztatja az érintetteket, hogy a hozzájárulások bármelyike bármely időpontban
visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. A sütik tekintetében a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a látogató böngészője
beállításainak megfelelő módosításával lehetséges (sütik letiltásával, törlésével, vagy az elfogadás módjának
beállításával).
Az adatkezelő a weboldalon található sütik általi adatkezelések céljáról, időtartamáról, valamint a harmadik
felektől származó sütikre tekintettel az adatkezelő személyéről az alábbi táblázatban ad tájékoztatást:
Süti

Cél

Adatkezelési idő

Adatkezelő

ELENGEDHETETLEN

hs

a weboldal biztonsága

a munkamenet
időtartama

Magyar Ügyvédi Kamara

XSRF-TOKEN

a weboldal biztonsága

a munkamenet
időtartama

Magyar Ügyvédi Kamara

XSRF-TOKEN

a weboldal biztonsága

a munkamenet
időtartama

Wix.com

a weboldal biztonsága

a munkamenet
időtartama

Magyar Ügyvédi Kamara

a munkamenet
időtartama

Magyar Ügyvédi Kamara

TS0165d81b
TS xxxxxxxx (ahol x helyébe egy
véletlenszerű szám- és betűsor
kerül)

a weboldal biztonsága

FUNKCIONÁLIS
ssr-caching

annak jelzése, hogyan lett
egy webhely megjelenítve

a munkamenet
időtartama

Magyar Ügyvédi Kamara

svSession

a látogatók azonosítása és
munkameneteik nyomon
követése az egyes
oldalakon

2 év

Magyar Ügyvédi Kamara

bSession

a rendszer
hatékonyságának mérése

30 perc

Wix.com

_wixAB3

a weboldal megfelelő
működése

180 nap

Wix.com

_wixCIDX

a weboldal megfelelő
működése

3 hónap

Wix.com

_wixUIDX

a weboldal megfelelő
működése

3 hónap

Wix.com

_wix_browser_sess

a weboldal megfelelő
működése, a munkamenet
azonosítása

a munkamenet
időtartama

Wix.com

_pxvid

a böngésző azonosítása
és megkülönböztetése a
rosszindulatú botoktól

_px3

a munkamenet fenntartása

Wix.com
1 év

(PerimeterX)

2 nap

Wix.com
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Süti

Cél

Adatkezelési idő

Adatkezelő
(PerimeterX)

consent-policy

a látogató sütik
kezeléséhez való
hozzájárulásának tárolása

1 év

Magyar Ügyvédi Kamara

consent-policy

a látogató sütik
kezeléséhez való
hozzájárulásának tárolása

1 év

Wix.com

Ha az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelő olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés
megtörténtéről szerez tudomást, amelyek bizonyítására az általa jogszerűen kezelt adat alkalmas, akkor az érintett
személyes adatokat az adatkezelő mindaddig a fenti határidőkön túl is kezeli, amíg a) a jogsértés megállapításával
kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról,
hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.
4.

A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az adatkezelő vezetői és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított tisztségviselői és munkavállalói
rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.
Az adatkezelő a telefonos kapcsolattartás és az elektronikus levelezés vonatkozásában adatfeldolgozóként a
Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10041928; honlap: www.telekom.hu), a postai levelezés vonatkozásában pedig a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463; honlap: www.posta.hu) szolgáltatásait veszi
igénybe. Az adatkezelő tárhelyszolgáltatója a Microware Hungary Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 35.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-964879; elektronikus kézbesítési címe: domreg@microware.hu).
Az adatkezelő a weboldal elkészítéséhez és működtetéséhez adatfeldolgozóként a harmadik országbeli Wix.com
Ltd
(40
Namal
Tel
Aviv
St.,
Tel
Aviv
6350671,
Izrael;
adatkezelési
tájékoztató:
https://www.wix.com/about/privacy) szolgáltatását veszi igénybe. Az Európai Bizottság határozata értelmében
Izrael Államot úgy kell tekinteni, mint amely a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét biztosítja; egyesült
államokbeli vállalkozása, a Wix.com Inc. pedig a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános
szerződési feltételek /modellszerződés, l. itt: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users, Annex 1/
alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az adatkezelő a Wix.com
adatfeldolgozója, a PerimeterX, Inc. (S. 400 El Camino Real, Suite 1400, San Mateo, CA 94402, USA; adatkezelési
tájékoztató: https://www.perimeterx.com/legal/privacy/) szolgáltatását is igénybe veszi, mely harmadik
országbeli cég a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek
alkalmazásával
biztosítja
a
személyes
adatok
megfelelő
szintű
védelmét
(l.
itt:
https://www.perimeterx.com/legal/dpa.pdf, Exhibit A).
5.

Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő a sütikben tárolt információkat nem kapcsolja össze az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott
személyes adatokkal.
Az adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem,
tűzfal, jelszóvédelem.
6.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen
módon kezeljük, esetlegesen kinek adjuk át, valamint másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról. E
kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen
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adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy ez
irányú kéréseit az 1. pontban listázott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.
A helyesbítéshez való jog: Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok
kiegészítését is. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat
kezeljenek, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, az
adatkezelőt haladéktalanul értesítse.
A törléshez való jog: Ön kérheti az adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését, ha a személyes adatokra már
nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; ha Ön visszavonta
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen
kezelik; vagy ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a kezelt személyes
adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy az
adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen
kezelik, de ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását; ha álláspontja szerint a
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha Ön 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 adatkezelés
korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A tiltakozáshoz való jog: Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelő jogos
érdekén alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, 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.
A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet
a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes
felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
- postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- telefon: +36 (1) 391-1400
- fax: +36 (1) 391-1410
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- web: www.naih.hu
A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az
információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján a Fővárosi
Törvényszék (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) előtt indítható meg.
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Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor az eljárást
megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Budapest, 2021. január 28.
Magyar Ügyvédi Kamara
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