
 

 

 

 Dr. Mikó Attila Ügyvédi Iroda

Adatkezelési Tájékoztató

 

2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában egységesen, így Magyarországon is
alkalmazandóvá vált 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
(továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). Irodánk a személyes adatok kezelése

során a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény., valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

jár el.

Adatkezelő neve: Dr. Mikó Attila Ügyvédi Iroda
Postai címünk: 1137 Budapest, Pozsonyi út 3. 2/2.
E-mail címünk: iroda@ugyvedma.hu
Telefonszámunk: +36-30-94-27-533
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 1. Preambulum

Irodánk elkötelezett ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak
védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden
adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, így különösen:

● az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

● 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokról részletes információkat
olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben. Az általunk végzett
adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a
jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs
önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen
meghatározottak szerint biztosítjuk.

 2. Az adatkezelés biztonsága
A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel
garantáljuk:

● személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelünk;

● kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez
feltétlenül szükségesek;

● a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja,
illetve lehetővé teszi;

● a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása
nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap;

● a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereink és eszközeink
védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások
alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés,
jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;

● az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést
munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy
kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;

● az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;
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● a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a
munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan
titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;

● a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett
szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos
továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciák érvényesüljenek.

 3. Az Ön jogai
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve
postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy
telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja
(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre,
mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag
általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését
vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve,
címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy
tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul
eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról). Kérheti
továbbá adatai kezelésének korlátozását is a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR, 18. cikk).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem
egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő
megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás
teljesítését.

 4. Az adatok megismerhetősége és továbbítása
Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a
jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási, hatósági szervek jogosultak, amelyek
számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az
adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át,
harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását
adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező
adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat
esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek
vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban
meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás
címzettjeiről további információkat olvashat.
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5. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy
panaszát jelezze a fenti elérhetőségeink egyikén. Személyes adatai védelméhez fűződő jogai
megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem
szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +3613911400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron
kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

 6. Az egyes Adatkezelések

 6.1. Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel, továbbá az ingyenes tanácsadás során megadott személyes adatait kizárólag az
Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja: Az érdeklődők, tanácsadást kérők tájékoztatásának biztosítása.
Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a
GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerinti önkéntes
hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok
köre:

A kapcsolattartás során az Ön által önkéntesen megadott alábbi
adatokat kezeljük:

● név,
● telefonszám,
● e-mail cím,

Az adatkezelés
időtartama:

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában
jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából
legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok
továbbítása:

A kezelt adatok továbbításra nem kerülnek.

6.2. Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés
célja:

Az adatkezelés célja a kapott megbízás teljesítése.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
(szerződés teljesítése).

5

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


A kezelt adatok
köre:

Az megbízások előkészítése és teljesítése céljából az alábbi
ügyféladatokat kezeljük:

● név
● születési név
● születési hely, idő
● anyja neve
● lakcím
● lakcímkártya száma
● személyi szám
● személyi igazolvány száma
● adóazonosító jel
● bankszámlaszáma

Az adatkezelés
időtartama:

Az Iroda 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 kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az
Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével
járó ügyben keletkezett más iratokat - ha jogszabály ennél hosszabb
megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő
őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított tíz évig
megőrzi. A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással
kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az Iroda, azzal, hogy a
könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő
dokumentumokat az iratok keletkezésétől számított nyolc évig őrzi az
Iroda (Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdés).

Az adatok
továbbítása:

Az adatokat az Iroda IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg a könyvelést végző
partnere felé kerülhetnek továbbításra.

6.3. Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Jogszabályi kötelezettség okán az Iroda az ügyfél-átvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatkezelést
végzi:

Az adatkezelés
célja:

Az adatkezelés célja az Iroda jogszabályi kötelezettségének teljesítése, a
jogi előírások érvényesülésének biztosítása.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi
kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-a.

A kezelt adatok
köre:

Jogszabályi előírások alapján az alábbi adatokat vagyunk kötelesek
kezelni:

● családi és utónév
● születési családi és utónév
● állampolgárság
● születési hely és idő
● anyja születési neve,
● lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
● azonosító okmány típusa és száma;
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● jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén a képviseletére jogosultak neve és beosztása, ha ilyennel
rendelkezik, a kézbesítési megbízottjának a jelen bekezdésben
meghatározott adatai, kivéve az azonosító okmány típusát és
számát

Az adatkezelés
időtartama:

Az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig kötelesek vagyunk
megőrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

Az adatok
továbbítása:

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt.
74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése
alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).

6.4. Ügyfél- azonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben jogszabályi kötelezettség okán az Iroda ügyfél-azonosításra kötelezett, úgy az alábbi
adatkezelésre kerül sor:

Az adatkezelés
célja:

Az adatkezelés célja az Iroda jogszabályi kötelezettségének teljesítése, a
jogi előírások érvényesülésének biztosítása.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi
kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.

A kezelt adatok
köre:

Jogszabályi előírások alapján az alábbi adatokat vagyunk kötelesek
kezelni:

● természetes személyazonosító adatok,
● állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett,

illetve EGT-állampolgár jogállás,
● lakcím,
● arcképmás,
● aláírás,
● az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények,
● a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1)

bekezdés f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi
ideje,

● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerinti adatok,

● a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d)
pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1)
bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti adatok.

● a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott adatok

Az adatkezelés
időtartama:

Az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig kötelesek vagyunk
megőrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2)
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bekezdés).
Az adatok
továbbítása:

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra
(Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység
részére.

6.5. Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Iroda jogszabályi kötelezettségének
teljesítése, a jogi előírások érvényesülésének biztosítása.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
(jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53.§ (1) bekezdése.

A kezelt adatok
köre:

● Irodánk, mint ügyvéd által képzett ügyazonosító,
● ügyfél neve,
● az ügy tárgya,
● a megbízási szerződés létrejöttének időpontja,
● az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma,
● más eljárások iktatószáma,

Az 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
vagyunk kötelesek kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az
ellenjegyzett okirat, valamint az okirat ellenjegyzésével járó
ügyben keletkezett más iratok - ha jogszabály ennél hosszabb
megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig
történő őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított
tíz évig kerül megőrzésre.

Az adatok
továbbítása:

A kezelt személyes adatokat az Üttv. által megjelölt esetekben
vagyunk kötelesek továbbítani a kamarai szervek részére (Üttv.
53.§ (4) bekezdés).

 6.6. Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való
kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség
teljesítése.

Az adatkezelés
jogalapja:

Szerződésen, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai
szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

● az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
● a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
● Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény,
● a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
● az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
● a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján.

A kezelt adatok
köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői,
kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük
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történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének
igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok
kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

● név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
● cím (székhely, postai cím, számlázási cím),
● adószám,
● bankszámlaszám,
● e-mail cím,
● telefonszám,
● átláthatósági nyilatkozatban szerepelő természetes

személyazonosító adatok.
Az adatkezelés
időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.
A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok
megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.:
számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés
biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével
töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok
továbbítása:

A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák)
tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adott esetben a Magyar
Államkincstár számára kötelesek vagyunk átadni.

 6.7. Álláspályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés

A szükséges munkaerő biztosítása Irodánk alapvető érdeke. A megfelelő szakemberek megtalálása,
kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja: Működésünk folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás
biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas pályázó kiválasztása.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén és az alábbi
jogszabályi előírásokon alapul:

● az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

A kezelt adatok
köre:

Az álláshirdetésre jelentkezők beazonosításához, a velük történő
kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való
alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

● fénykép,
● vezetéknév/utónév,
● születési név,
● anyja neve,
● neme,
● születési hely, idő,
● családi állapot,
● állampolgárság,
● állandó lakcím,
● ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),
● telefonszám(ok),
● e-mail cím,
● önéletrajz,
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● képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok.
Az adatkezelés
időtartama:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az
érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott,
hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát
követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja –
az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában.
A benyújtott álláspályázat elbírálását követően sikertelen pályázat
esetén a pályázó számára Irodánk visszajuttatja a benyújtott
pályázati anyagokat. Amennyiben a pályázó nem veszi át azokat,
akkor Irodánk legfeljebb 90 nap elteltével törli, megsemmisíti az
adatokat.

Az adatok
továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 6.8. Letéttel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a megbízáshoz kapcsolódóan ügyvédi letéti szerződés is megkötésre kerül, úgy az
alábbi adatkezelés valósul meg:

Az adatkezelés célja: A letéti szerződés teljesítésének szavatolása.
Az adatkezelés
jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában
foglaltakon, illetve az Üttv. 51.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

A kezelt adatok
köre:

Az Üttv. 51.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerinti adatok:

● a letétkezelő ügyvéd nevét és kamarai azonosító számát,
● a letéti szerződés ügyazonosítóját,
● a letét típusát,
● a letét tárgyát,
● ha a letétkezelő ügyvéd a letétet alszámlán helyezi el, az

alszámla számát,
● pénzletét esetében a ténylegesen letétben levő pénz

összegét és devizanemét,
● a letéti szerződés megkötésének, módosításának, illetve

megszűnésének a dátumát,
● az adatok letéti nyilvántartásban való rögzítésnek, illetve a

rögzített adatok módosításának a dátumát.
Az adatkezelés
időtartama:

Az adatok a letét megszűnését követő 10 évig kerülnek megőrzésre
(Üttv. 51.§ (4) bekezdés).

Az adatok
továbbítása:

Az adatok a Budapesti Ügyvédi Kamara részére kerülnek
továbbításra.

 7. Záró rendelkezések
Irodánk fenntartja a jogot a jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására,
amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra
alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.
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Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul
tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések
kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újból.

Kelt: Budapest, 2022. május 10.

dr. Mikó Attila

Irodavezető Ügyvéd
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