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Adatkezelési tájékoztató 

Bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység során végzett adatkezelés 

Hatályos: 2022. július 1-től 

a KLART LEGAL ÜGYVÉDI TÁRSULÁS | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, 

Corvin tér 10., képviselő: Dr. Szabó Levente Antal irodavezető ügyvéd) szervezeti integritást 

sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával,  a kapcsolódó intézkedések 

kezdeményezése és végrehajtása, valamint az intézkedések nyomonkövetése és 

nyilvántartásával kapcsolatos Bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység ellátása során tudomásra 

jutott személyes adatok kezeléséről 

1. Adatkezelő 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda” 
vagy „Bejelentővédelmi Ügyvéd”) a megbízói szervezeti integritását sértő eseményekre 
vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat:  

2. Az adatok forrása 

Az adatok forrása a Bejelentő. Bejelentést tehet („Bejelentő”) 

a) az Ügyvédi Iroda Bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység ellátására megbízást adó 

megbízójának („továbbiakban: „Megbízó”) munkavállalója 

b) az Ügyvédi Iroda Megbízójának  szerződéses viszonyban álló személy, 

c) az, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás 

orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik. 

Az adatok szolgáltatása a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység folytatásának az előfeltétele, az 
adatok közlésének elmaradása e tevékenységet elnehezíti vagy lehetetlenné teszi.  Felhívjuk a 
Bejelentők figyelmét, hogy a személyes adatokat külön hozzájárulás hiányában NEM 
továbbítjuk a panaszolt Megbízónak. 

3. Kezelt személyes adatok 

A bejelentéssel összefüggésben az alábbi személyek személyes adatai kezelésére kerül sor: 

a) Bejelentő személy neve, beosztása, szervezeti egysége (jogi személy esetében a bejelentést 

benyújtó törvényes képviselőjének neve is és székhelye is) és a bejelentésben megadott 

egyéb személyes adatok, 

b) bejelentésben érintett személy neve, beosztása, szervezeti egysége: 

i. akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, 

ii. aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet. 

c) a bejelentés vizsgálatában és a kapcsolódó intézkedésekben közreműködő személy neve, 

beosztása, szervezeti egysége 

d) a bejelentés vizsgálata során keletkezett dokumentumokban esetlegesen rögzített egyéb 

személyes adatok. 

A bejelentéssel összefüggésben 

a) csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adat kezelésére 

kerül sor (ez lehet különleges és bűnügyi személyes adat is), 

b) kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy 

megszüntetése céljából történik személyes adat kezelése. 
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4. Adattovábbítás 

A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a Megbízóhoz továbbítja, de a Bejelentő azonosítását 

lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, ezért a bejelentésnek a Bejelentő 

azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Megbízónak, kivéve ha 

titoktartási kötelezettsége alól a Bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott. A Bejelentő 

személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat 

valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. 

A bejelentéssel összefüggésben 

a) adattovábbítás történik a Megbízó részére, 

b) adattovábbítás történhet a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére, 

továbbá 

c) más államba vagy nemzetközi szervezethez (a címzett által tett, a bejelentésre vonatkozó, a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglalt 

szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén lehet). 

A bejelentéssel összefüggésben megismert 

a) személyes adat csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező szerv részére adhatók át, ha 

i. e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy  

ii. az adatai továbbításához az érintett egyértelműen hozzájárult; 

b) személyes adat az érintett egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra. 

5. Rosszhiszemű bejelentés 

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt 

közölt és 

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes 

adatai átadásra kerülnek az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére (pl.: 

nyomozó hatóság), 

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, 

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy 

személynek kérelmére át kell adni. 

6. A Megbízó adatkezelése 

 

A Megbízó önálló adatkezelő, amelynek adatkezelési tájékoztatóját az Ügyvédi Iroda a bejelentés 

fogadásával együtt a Bejelentő tudomására hoz.  

A bejelentéssel összefüggő adatokat a Bejelentővédelmi ügyvéden kívül a Megbízó szervezetén 

belül a bejelentést kivizsgáló személy, illetve a bejelentés kivizsgálásához igénybe vett más külső 

szervezet jogosult megismerni. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat 

eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára 

és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat titokban tartják, és azokat – a 

bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem osztják meg a Megbízó egyetlen 

más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. 

7. Az adatkezelés célja 

 

Valamennyi személyes adat gyűjtése, feldolgozása, felhasználása, valamint az elektronikus 

adatok megőrzése és törlése tekintetében: a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény szerinti bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység ellátása és a bejelentés 

kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslását, vagy megszüntetését szolgáló 
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intézkedések kezdeményezése és végrehajtása, valamint az intézkedések nyomonkövetése és 

nyilvántartása. 

 

8. Az adatkezelés jogalapja és időtartama 

Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

természetes személy 
bejelentőnek a bejelentés 
kivizsgálásához 
elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatai (ideérve a 
különleges adatokat és a 
bűnügyi személyes adatokat 
is) 

hozzájárulás 

a hozzájárulás visszavonásáig, de 
legkésőbb 
a) ha a bejelentés nem megalapozott 
azonnal törlésre kerül, 
b)  ha további intézkedés nem 
szükséges, a vizsgálat befejezését 
követő 60 napig 
c) ha a vizsgálat alapján intézkedés 
megtételére kerül sor, a bejelentés 
alapján indított eljárások jogerős 
lezárásáig 

jogi személy bejelentő esetén 
a bejelentést benyújtó 
törvényes képviselő neve 

jogi kötelezettség 
teljesítése (2013. évi 
CLXV. törvény 14. § (6) 
bekezdés) 

 

 
 
 
a) ha a bejelentés nem megalapozott 
azonnal törlésre kerül, 
b)  ha további intézkedés nem 
szükséges, a vizsgálat befejezését 
követő 60 napig 
c) ha a vizsgálat alapján intézkedés 
megtételére kerül sor, a bejelentés 
alapján indított eljárások jogerős 
lezárásáig 

annak a természetes 
személynek a bejelentés 
kivizsgálásához 
elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatai (ideértve a 
különleges adatokat és a 
bűnügyi személyes adatokat 
is), akinek a magatartása 
vagy mulasztása a 
bejelentésre okot adott 

közérdek 

annak a természetes 
személynek a bejelentés 
kivizsgálásához 
elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatai (ideértve a 
különleges adatokat és a 
bűnügyi személyes adatokat 
is), aki a bejelentésben 
foglaltakról érdemi 
információval rendelkezhet 

közérdek 

9. Adatfeldolgozók 

Az adatfeldolgozók listáját az általános adatkezelési tájékoztatónk 5. oldala tartalmazza.  

Ügyvédi Iroda általános adatkezelési tájékoztatója  

https://klartlegal.eu/wp-content/uploads/2022/06/Klart_adatkezelesi_tajekoztato_from20220601.pdf
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10. Az Ön jogai 

 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyvédi Iroda a 

hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei 

teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes  

adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ezen túlmenően különösen az alábbi 

jogok illetik meg:  

 

a) tájékoztatáshoz való jog: 
 

az Ügyvédi Iroda - a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a 
jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban 
előírt információkat. 
Az Ügyvédi Iroda akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott 

információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes 

adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban (így különösen az Üttv.-ben) előírt szakmai 

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, 

bizalmasnak kell maradnia, 

 
b) hozzáféréshez való jog: 

az érintett jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az 

Ügyvédi Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal 

díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az 

Ügyvédi Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Ügyvédi Iroda – az érintett 

eltérő kérése hiányában - széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja 

rendelkezésre. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így 

különösen az Ügyvédi Iroda ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait 

és szabadságait, a hozzáférés – függetlenül a másolat igénylésétől – az ügyvédi titoktartási 

rendelkezésekkel összhangban biztosítható, 

 
c) helyesbítéshez való jog: 

az érintett kérheti, hogy az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki, 

 
d) törléshez való jog: 

az érintett kérheti, hogy az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által 
meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a 
személyes adatok kezelését előíró, az Ügyvédi Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, az 
Ügyvédi Iroda az érintett adatát nem törölheti, 
 

e) korlátozáshoz való jog: 

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda korlátozza az adatkezelést, ha  
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- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Iroda ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát), 

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

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

- az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügyvédi 

Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben), 

 
f) a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott 

címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog: 

az Ügyvédi Iroda minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő 

helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az érintettet kérésére az Ügyvédi Iroda tájékoztatja e címzettekről, 

 
g) adathordozhatósághoz való jog: 

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett jogosult arra, hogy  
- a rá vonatkozó, általa az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
- ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

Ügyvédi Iroda, 
- ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Ügyvédi Irodától a személyes adatok 

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, 

 
h) tiltakozáshoz való jog: 

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett 

feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda a 

személyes adatokat nem kezeli 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. 

 
i) jogorvoslathoz való jog: 

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi 

előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra 

jogosult.  

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja 

- postai úton a 1011 Budapest, Corvin tér 10. címen, 
- személyesen az Ügyvédi Iroda székhelyén (1011 Budapest, Corvin tér 10.), 
- telefonon (+36 1 796 36 00), 
- faxon (+36 1 796 36 36), 
- e-mailben (info@klartlegal.eu). 

 

mailto:info@klartlegal.eu
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11. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., honlap: 

www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi 

lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Ügyvédi Iroda székhelye szerinti törvényszékhez 

fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Az Ügyvédi Iroda adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki. Az 

adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az Ügyvédi Iroda általános adatkezelési 

tájékoztatója linken talál.  

2022. július 1. 

KLART LEGAL ÜGYVÉDI TÁRSULÁS | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda 

 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
https://klartlegal.eu/wp-content/uploads/2022/06/Klart_adatkezelesi_tajekoztato_from20220601.pdf
https://klartlegal.eu/wp-content/uploads/2022/06/Klart_adatkezelesi_tajekoztato_from20220601.pdf

