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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Ügyvédi Kamara ezúton tájékoztatja az ügyvédi tevékenység gyakorló természetes személyeket a 
hírlevelek küldése során őket érintő adatkezelési tevékenységéről, 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 

Az adatkezelő a hírlevelek küldéséhez kapcsolódóan az érintettek nevét, kamarai azonosító számát és 
elektronikus levelezési (e-mail) címét kezeli, valamint az esetleges leiratkozás tényét. Az adatkezelő rendszere 
tárolja továbbá a hírlevelek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. 
kézbesíthetetlenség ténye és oka) is. 

Az azonosító adatok és az e-mail cím forrása a területi ügyvédi kamara. 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Az adatkezelés célja a hírlevelek küldése esetén a területi kamarai tagság tájékoztatása a Magyar Ügyvédi Kamara 
működéséről, a tagság érdekében kifejtett tevékenységéről, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók érdeklődésére 
számot tartó szakmai és egyéb hírekről, ügyvédi kamarai tagokként általuk kedvezményesen igénybe vehető 
szolgáltatásokról, valamint a kötelező és a szabadon választható képzési lehetőségekről. Az adatkezelés célja 
leiratkozás esetén a leiratkozás tényének nyilvántartása.  

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek a tagság tájékoztatásához, valamint a leiratkozottak nyilvántartásához 
fűződő jogos érdeke.  

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a hírlevelek küldéséhez és a leiratkozók nyilvántartásához, mellyel 
kapcsolatban az adatkezelő az érdekmérlegeléseket előzetesen elvégezte, és azok 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 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. 

Az adatkezelés az érintett ügyvédi kamarai tagságának megszűnéséig tart, illetve a hírlevelek küldése céljából 
folytatott adatkezelés az érintett leiratkozásáig, amennyiben ez előbb következik be.  

4. A személyes adatok címzettjei 

Az adatkezelő vezetői és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított tisztségviselői és munkavállalói 
rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.  

Az adatkezelő a hírlevelek küldése vonatkozásában adatfeldolgozóként a Sendinblue SAS (székhelye: 55 Rue 
d'Amsterdam, 75008 Párizs, Franciaország; nyilvántartási száma: 498 019 298), valamint a Google Ireland 
Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; nyilvántartási szám: 368047) szolgáltatásait 
veszi igénybe.   

5. Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
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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 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 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. 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.  


