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Adatvédelmi tájékoztató 
 

például Eversheds Sutherland ügyfél üzleti partnere, beszállítója vagy sajtókapcsolat stb. részére 
 
Utolsó változás időpontja: 2021. május 5. 

 
A lenti linkekre kattintva gyorsan megtalálhatja, amit keres:  

Erről a tájékoztatóról 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan jutunk hozzájuk? 

Mit csinálunk az Ön személyes adataival és miért? 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait és miért?  

Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait?  

Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatai védelmét? 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Mik az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai és hogyan gyakorolhatja azokat?  

A személyes adatok kezelésének a céljai 

Különleges személyes adatok kezelésének céljai 

A tájékoztatóról 

Az adatvédelmi tájékoztató az Eversheds Sutherland ügyvédi iroda tagirodákból álló hálózatára vonatkozik, kivéve 
az osztrák, belga, finn, német, olasz, svéd és svájci tagirodákat, amelyek saját adatvédelmi tájékoztatóval 
rendelkeznek. 

A tájékoztatóban kifejtjük, hogy az Eversheds Sutherland hogyan és miért használja az Ön személyes adatait a 
jogi tanácsadás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és általános üzleti tevékenység során.  

Ezt a tájékoztatót akkor olvassa végig, ha Ön nem az Eversheds Sutherland ügyfele, hanem valamely 
szolgálatásunkkal összefügésben áll kapcsolatban velünk, Ön nyújt szolgáltatást számunkra, vagy ha Ön más 
harmadik személy, aki kapcsolatban áll velünk. Olvassa el azokat az Ön számára rendelkezésre bocsátott 
adatvédelmi tájékoztatókat is, amelyek a személyes adatai egyes speciális esetekben történő kezelésére 
vonatkozhatnak.  

Ha Ön Ügyfél, lehetséges ügyfél vagy az Eversheds Sutherland-nél állásra pályázik, kérjük, olvassa el az Önre 
vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót a következő weboldalon: www.eversheds-sutherland.com/privacy. 

A tájékoztató értelmében adatkezelő alatt a megfelelő ES irodát kell érteni, amely Ön számára szolgáltatást 
nyújt, vagy ha Ön értékesítője valamelye ES irodának, akkor adatkezelő alatt azt az irodát kell érteni, amellyel 
Ön szerződést kötött (vagy a jövőben szerződést köt). Kattintson ide, ha meg szeretné tekinteni az Eversheds 
Sutherland ügyvédi irodák listáját és elérhetőségeiket. (Bizonyos esetekben, ha a jogi szolgáltatás nyújtása során 
más tanácsadókkal működünk együtt, akkor a tanácsadó és Irodánk közös adatkezelőnek minősül a személyes 
adatainak a tanácsadó általi kezelése kapcsán. Ezekben az esetekben a tanácsadó értesti Önt. Ha bármilyen 
kérdése van a tanácsadóval való közös adatkezeléssel kapcsolatban vagy a közösen kezelt személyes adatokkal 
kapcsolatos jogainak gyakorlás érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen tájékoztatóban foglaltak 
szerint.) 
A tájékoztatóban személyes adat alatt érteni kell bármely információt, amely azonosítható természetes 
személyre vonatkozik – ebben az esetben Önre. 

Olvassa el a tájékoztatót, hogy megtudja, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, hogyan kezeljük azokat, 
és hogyan gyakorolhatja a személyes adatokkal összefüggő jogait. Olvassa el azokat az Ön számára 
rendelkezésre bocsátott adatvédelmi tájékoztatókat is, amelyek a személyes adatai egyes speciális esetekben 
történő kezelésére vonatkozhatnak. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a tájékoztatóval kapcsolatban, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címünkön: dataprotectionoffice@eversheds-
sutherland.com. 

 

http://www.eversheds-sutherland.com/privacy
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan jutunk hozzá?  

Az Önről gyűjtött személyes adatok köre négy nagyobb csoportba osztható: (i) Elérhetőség; (ii) Személyazonosító 
adatok és Más Kötelező Információk; (iii) Ügy és Számlázási Információ; és (iv) Böngészésre és Készülék 
Használatra vonatkozó Információk. 

Az Ön személyes adatai többféle forrásból gyűjtjük. Az alábbi táblázat tartalmazza a személyes adatok különböző 
fajtáit és azok forrásait.  

Kategória A személyes adatok fajtái Forrás (Honnan 
származik) 

Elérhetőség   • Név 
• Cím  
• Telefonszám 
• Szervezetre vonatkozó információk (az Ön 

munkahelye, munkaköre és szervezetre 
vonatkozó elérhetőségek)  

• Öntől 
• Nyilvánosan elérhető 

források  

Személyazonosító 
adatok és Más 
Kötelező Információk  

• Születési dátum 
• Azonosító adatok (útlevél, közüzemi számla 

és/vagy banki nyilatkozat) 
 

• Öntől 
• Kötelező ellenőrzések 

esetén alkalmazott 
rendszerek 

Ügyre vonatkozó 
információ  

• Ügyeivel kapcsolatos részletek vagy 
megkeresések, beleértve az ügyével kapcsolatos 
kommunikációt 
 

• Öntől 
• más harmadik 

személyek, akik az 
ügyein dolgoznak 

Böngészésre és 
Készülék Használatra 
vonatkozó 
Információk 

• Azok az információk, amelyek a weboldalaink és 
más digitális platformjaink használata során a 
rendszerek automatikusan generálnak. 

• IP cím 
• Az Ön elektronikus készüléke helyének 

megállapítására vonatkozó információk.  
 

• Öntől 
• a digitális 

platformjaink 
használatából 

 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Elérhetőségére vonatkozó információk hiányában előfordulhat, hogy nem 
tudunk az Ön által kért információkkal szolgálni. Amennyiben nem osztja meg velünk az Elérhetőségeit, 
Személyazonosító adatait és Más Kötelező Információkat, nem tudunk Önnel szerződést kötni. 

Mit csinálunk az Ön személyes adataival és miért? 

Személyes adatait többféle célból kezeljük. A személyes adatai kezelésére minden esetben rendelkeznünk kell 
„jogalappal” (azaz egy a jogszabály által előírt indokkal). A személyes adatok kezelésének céljaira 
vonatkozó alábbi táblázat tartalmazza a különböző személyes adatinak kezelésére vonatkozó célokat és az 
ahhoz kapcsolódó jogalapot. Az egyes adatkezelési tevékenységeknél figyelembe vesszük, hogy több jogalap is 
releváns lehet – a körülményektől függően. Bizonyos, különleges személyes adatait is kezeljük (beleértve az 
egészségére vonatkozó információkat, amikor a helyiségeinkbe látogat és bűnügyi nyilvántartásban szereplő 
információkat, ha szükséges), amely adatok kezelése magasabb szintű védelmet követel meg az alkalmazandó 
jogszabályok szerint. Kizárólag abban az esetben kezeljük az Ön különleges adatait, ha az jogi igényük 
előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez feltétlenül szükséges, vagy ha az alapvető közérdekből 
feltétlenül szükséges. Adott esetben kezelhetünk bizonyos információkat büntetőügyben hozott ítéletekkel és 
bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek az alkalmazandó jogszabályok alapján magasabb szintű védelmet 
igényelnek. Rendelkezünk szabályzatokkal, amelyek a különleges személyes adatok kezelésének jogszabályoknak 
való megfelelőségét biztosítják. 

Cookie-k („sütik”) és hasonló technológiák 

Az ES felületén található sütik és hasonló technológiák használatával kapcsolatos bővebb információkért olvassa 
el a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.  

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait és miért? 

Előfordul, hogy az Ön személyes adatait – amikor azt jogszabály megengedi - megosztjuk harmadik 
személyekkel, úgy, mint:  

• más az Eversheds Sutherland hálózathoz tartozó leányirodákkal és ügyvédi irodákkal, ha a jogi ügyben 
ezt az utasítást kaptuk vagy az üzleti működésünk során. A  „Lépjen kapcsolatba velünk” oldalra 
kattintva megtekintheti azokat az országokat, ahol irodáink működnek.  

• ügyfelekkel, barristerekkel (angol törvényszéki ügyvéd), más ügyvédi irodákkal, jogi tanácsadókkal és 
bíróságokkal, amennyiben ez az Ön számára nyújtott jogi szolgáltatások tekintetében alkalmazandó; 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/index.page?
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• bíróságokkal és más igazságszolgáltatási vagy hivatalos szervekkel, amelyek felhívásaira kötelesek 
vagyunk válaszolni vagy egyéb jogi kötőerővel bíró megkeresések; 

• szabályozó szervekkel és bűnüldöző hatóságokkal, ha a nyomozati tevékenységükhöz szükséges, vagy 
ha felhívásukra kötelesek vagyunk válaszolni a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy 
bűnügyi nyomozással kapcsolatban, vagy ha bármilyen más módon az alkalmazandó jog által 
megkövetelt; és 

• szaktanácsadók, könyvelők vagy jogszerű üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó más harmadik 
személyek. 

Ezek a szervezetek az Ön személyes adatait „adatkezelő” minőségben kezelik –, rendelkeznek a saját adatkezelési 
tájékoztatóikkal, amelyeket javasoljuk, olvasson el, és a szervezetek saját felelősségi körébe esik az 
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés.  

Egyes üzleti tevékenységet külső szolgáltatók látnak el részünkre. Ebbe beletartoznak: IT támogatás, 
felhőszolgáltatás, adat hosting szolgáltatók, amelyek a weboldalaink, mobil applikációk, adatszobák 
üzemeltetésében, dokumentumok és munkafolyamat irányításában és más rendszerek és applikációkhoz 
kapcsolódóan nyújtanak segítséget. A külső szolgáltatóinkkal szerződést kötünk, amelyben korlátozzuk hogyan 
dolgozhatják fel személyes adataikat és megfelelő biztonsági standardokat írunk elő számukra.   

Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait? 

Tekintettel arra, hogy az Eversheds Sutherland különböző ügyvédi irodák globális láncolata, előfordulhat, hogy a 
saját joghatósága szerinti országtól különböző országba kell továbbítanunk az Ön személyes adatait. Ezek közül 
egyes országok nem biztosítják az Ön joghatósága szerinti országban megkövetelt védelmi szintet. A személyes 
adatait az Európai Unión kívülre vagy az Egyesült Királyságba csak abban az esetben továbbítjuk, ha: 

• az ország a személyes adatai védelmét megfelelő szinten biztosítja; 

• a fogadó vagy a fogadó ország jóváhagyott kötelező érvényű és kikényszeríthető adatvédelmi tanúsító 
mechanizmussal, vagy magatartási kódex-szel rendelkezik, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a 
személyes adatainak; 

• személyes adatai védelmét szolgáló megfelelő védelmi intézkedéseket tettünk, úgy, mint a személyes 
adatait fogadó személy vagy szervezettel kötött szerződés, amely az Európai Bizottság iránymutatásai 
szerinti szerződéses kikötéseket tartalmazza;  

• az adattovábbítás az alkalmazandó jog által megengedett; vagy 

• Ön az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult.  

Amennyiben bármelyik általunk használt személyes adatai védelmét biztosító dokumentumot szeretné 
megtekinteni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:  dataprotectionoffice@eversheds-
sutherland.com.  

Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatai védelmét? 

Megfelelő védelmi intézkedéseket teszünk, hogy megvédjük személyes adatait a jogellenes vagy engedély nélküli 
adatkezeléstől vagy véletlen megsemmisüléstől, adatai megsemmisítésétől, véletlen megsemmisüléstől vagy 
sérüléstől. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az online elküldött személyes adatok 
védelmét. Az interneten keresztül küldött adattovábbítást a saját felelősségi körébe esik. Ön felelős azért, hogy 
az Eversheds Sutherland platformokon használt belépési jelszavakat biztonságban megőrizze.  

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

A személyes adatait korlátozott ideig tároljuk, és csak addig, ameddig az adatkezelés célja meg nem valósult. Ez 
különböző szempontok alapján határozható meg, beleértve: 

• bármely jogszabály, amely rendelkezéseinek kötelesek vagyunk eleget tenni; 

• jogvita vagy másfajta vita áll fenn közöttünk vagy más harmadik személlyel; 

• az Önnel kapcsolatban birtokunkba kerül információ típusa; és 

• Ön vagy valamely hatóság érvényes okból kérte személyes adatának tárolását. 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Mik az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, és hogyan gyakorolhatja azokat? 

Ha az adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.  Ha 
úgy dönt, hogy adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, akkor személyes adatát a megadott célból 
nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelésnek van más jogalapja, erről azonban tájékoztatjuk Önt. 

Ha a személyes adatainak kezelésének a mi jogos érdekünkön alapul bármikor tiltakozhat a személyes adatai 
kezelése ellen.  Ebben az esetben fel kell mutatnunk egy olyan kényszerítő erejű jogos indokot, amely elsőbbséget 
élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A körülmények függvényében joga van: 

• hozzáférni a személyes adataihoz és tájékoztatást kapni arra vonatkozóan például, hogy személyes 
adatai kezelésének jogalapja, milyen célból kezeljük, kik a azok a személyek, akikkel  megosztjuk,  és 
hogy az adatokat mennyi ideig tároljuk. 

• kérni a pontatlan személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül történő helyesbítését; 

• kérni a személyes adatai törlését; 

• kérni az adatkezelés korlátozását;  

• kérni a személyes adatai rendelkezésére bocsátását géppel olvasható formátumban, ha az adatkezelés 
az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatkezelés a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, 
továbbá, ha az adatkezelés automatizált módon történik; és 

• tiltakozni a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés ellen.  

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com e-mail címen, ha 
gyakorolni szeretné bármely a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogát. 

Bátorítjuk Önt, tájékoztasson minket a személyes adatai kezelésével összefüggő bármely aggályáról, és mi 
megpróbálunk megoldást találni. Amennyiben úgy gondolja, megsértettük az adatvédelmi jogszabályok 
rendelkezéseit, Önnek joga van panasszal fordulni az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Az elérhetőségeikhez 
kattintson ide.  

Személyes adatok kezelésének céljai 

Személyes adatok kezelésének céljai 

 Jogalapok 
 

Az adatkezelés céljai Az Ön 
hozzájárulása 

Szerződés 
teljesítése  

Jogszabályi 
előírásnak 

való 
megfelelés 

Jogos érdek 

Üggyel kapcsolatos célok      
 
 
Válasz megkereséseire    

 
(Fontos, hogy tudjunk 

válaszolni az Ön 
megkereséseire) 

Panaszok vagy nézeteltérések 
kivizsgálása/orvoslása 

   

 
(Meg kell próbálnunk 

kezelni a velünk 
kapcsolatos 

panaszait/nézeteltéréseit) 
Személyazonosság ellenőrzése 
személyazonosítás érdekében     

 
(Azonosítanunk kell a 
személyeket, akikkel 

foglalkozunk) 
Különféle feladatok ellátása és 
szolgáltatások teljesítése az ügyfeleink 
ügyeivel kapcsolatban, amely 
kapcsolódhat Önhöz (pl. kifizetések 
rendezése, amelyek Önnek járnak, 
dokumentumok küldése Önnek önnel 

   

 
(El kell látnunk a jogi 
tanácsadással és más 

szolgáltatásokkal 
összefüggő feladatokat az 

ügyfeleink számára) 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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 Jogalapok 
 

Az adatkezelés céljai Az Ön 
hozzájárulása 

Szerződés 
teljesítése  

Jogszabályi 
előírásnak 

való 
megfelelés 

Jogos érdek 

kapcsolatos bírósági és konzultációs 
ügyekkel kapcsolatban, és 
dokumentumok további kezelése, 
amelyek Önnel kapcsolatosak)  
 
Jogi, jogszabályi megfelelősség 
biztosítása     

 
Redszereink és eljárásaink megfigyelése 
annak érdekében, hogy azonosítsuk, 
rögzítsük és megelőzzük a 
visszaéléseket, bűncselekmények 
elkövetését és/vagy más jogsértő 
cselekményeket 

   

 
(Megfigyelés alatt kell 

tartanunk a 
rendszereinket, hogy 

képesek legyünk 
megvédeni ezeket, 
magunkat és Önt a 

jogsértő cselekményektől) 
Bűnüldöző hatóságok, bíróság 
végzésének és kérelmének vagy 
jogszabályi megfelelés 

    

Általános jogszabályban előírt 
kötelezettségeknek megfelelés 
(beleértve a saját magatartási 
kódexeink és korrupció-ellenes 
szabályainkban foglalt felelősségeket) 

    

A biztosítási kötvényeink vétele, 
fenntartása és igények érvényesítése  

   

 
(Az érdekünkben áll 

megvédeni magunkat 
bizonyos üzleti 
veszteségektől) 

Munkatársaink képzése 

   

 
(Előfordul, hogy indokolt a 

személyes adatait 
felhasználnunk, hogy 

munkavállalóink 
kockázatok kezelésére 

képezzük vagy fejlesszük 
szolgáltatásaink 

minőségét) 
A termékeink és szolgáltatásaink 
folyamatos figyelemmel kísérése és 
fejlesztése (beleérve visszajelzések 
szerzését Öntől), továbbá újabbak 
fejlesztése  

   

 
(Jogos érdekünk 
megbizonyosodni 
szolgáltatásaink 

folyamatosan fejlődéséről) 
Az ügyfeleink utasításai, hogy eleget 
tegyünk a szabályzataikban foglaltaknak 
(beleértve az Önnel folytatott 
telefonbeszélgetések rögzítését) 

   

 
(Előfordulhat, hogy 

munkatársaink 
telefonhívásait rögzítenünk 
kell, hogy megfeleljünk az 

ügyfeleink 
szabályzatainak, és 

oktatási/minőségbiztosítási 
célokból) 

Általános Üzleti Követelmények      
 
Jogi tanács kérése, és a jogaink és 
kötelezettségeink megállapítása, azok 
gyakorlása és védelme bármilyen jogi 
eljárással (beleértve a leendő 
eljárásokat) kapcsolatban 

   

 
(Tisztában kell lennünk a 

jogainkkal és azok 
védelmével, továbbá meg 

kell értenünk 
kötelezettségeinket, 

amelyekkel kapcsolatban 
jogi állásfoglalást 

kérhetünk.) 
A platformjaink használatával 
kapcsolatos statisztikai információk 
figyelemmel kísérése és előállítása, és 
azok elemzése, illetve funkcióik 
fejlesztése 

   

 
(Rutin ellenőrzésekkel a 
platformjaink megfelelő 

működésének biztosítása) 
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 Jogalapok 
 

Az adatkezelés céljai Az Ön 
hozzájárulása 

Szerződés 
teljesítése  

Jogszabályi 
előírásnak 

való 
megfelelés 

Jogos érdek 

Irodánk egy része vagy egésze javasolt 
adásvétele, átszervezése, átruházása 
vagy összeolvadásának kezelése, 
beleértve a potenciális vevő vagy 
összeolvadó szervezet részére történő 
adatszolgáltatást 

   

 
(Jogos érdekünk, hogy 
üzletünk bármely részét 

lehetőségünk legyen 
eladni)  

A rendszereink, platformjaink, 
helységeink és kommunikációink 
biztonságának és integritásának 
fenntartása (tényleges és potenciális 
fenyegetések felderítése és megelőzése 
ezekkel kapcsolatosan)  

   

 
(Meg kell győződnünk az 
eljárásaink biztonságos 

működéséről) 
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Magyarországra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató kiegészítése 

Az Eversheds Sutherland Adatvédelmi Tájékoztató a következő magyar jogszabályoknak megfelelően előírt 
információkkal együtt alkalmazandó:  

1.  Az Ön személyes adatait a következő jogszabályoknak megfelelően kezeljük:  

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről  
• 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról 
• 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 
2. Szerződött adatfeldolgozóink: 

• név: LANMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
• székhely: 1161 Budapest, Csömöri út 94. 
• Az adatfeldolgozó rendszergazda és IT szolgáltatásokat nyújt az ügyvédi irodánknak. 

 
• név: Titan 1 Software & Design Kft.  
• székhely: 1039 Budapest Szentendrei út 331.  
• Az adatfeldolgozó a számlázási és munkaidő-nyilvántartási programjaink támogatását látja el 

 


	A tájékoztatóról
	Az adatvédelmi tájékoztató az Eversheds Sutherland ügyvédi iroda tagirodákból álló hálózatára vonatkozik, kivéve az osztrák, belga, finn, német, olasz, svéd és svájci tagirodákat, amelyek saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.
	A tájékoztatóban kifejtjük, hogy az Eversheds Sutherland hogyan és miért használja az Ön személyes adatait a jogi tanácsadás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és általános üzleti tevékenység során.
	Ezt a tájékoztatót akkor olvassa végig, ha Ön nem az Eversheds Sutherland ügyfele, hanem valamely szolgálatásunkkal összefügésben áll kapcsolatban velünk, Ön nyújt szolgáltatást számunkra, vagy ha Ön más harmadik személy, aki kapcsolatban áll velünk. ...
	Ha Ön Ügyfél, lehetséges ügyfél vagy az Eversheds Sutherland-nél állásra pályázik, kérjük, olvassa el az Önre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót a következő weboldalon: www.eversheds-sutherland.com/privacy.
	A tájékoztatóban személyes adat alatt érteni kell bármely információt, amely azonosítható természetes személyre vonatkozik – ebben az esetben Önre.
	Olvassa el a tájékoztatót, hogy megtudja, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, hogyan kezeljük azokat, és hogyan gyakorolhatja a személyes adatokkal összefüggő jogait. Olvassa el azokat az Ön számára rendelkezésre bocsátott adatvédelmi tájékoztat...

	Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan jutunk hozzá?
	Az Önről gyűjtött személyes adatok köre négy nagyobb csoportba osztható: (i) Elérhetőség; (ii) Személyazonosító adatok és Más Kötelező Információk; (iii) Ügy és Számlázási Információ; és (iv) Böngészésre és Készülék Használatra vonatkozó Információk.
	Az Ön személyes adatai többféle forrásból gyűjtjük. Az alábbi táblázat tartalmazza a személyes adatok különböző fajtáit és azok forrásait.
	Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Elérhetőségére vonatkozó információk hiányában előfordulhat, hogy nem tudunk az Ön által kért információkkal szolgálni. Amennyiben nem osztja meg velünk az Elérhetőségeit, Személyazonosító adatait és Más Kötelező Info...

	Mit csinálunk az Ön személyes adataival és miért?
	Személyes adatait többféle célból kezeljük. A személyes adatai kezelésére minden esetben rendelkeznünk kell „jogalappal” (azaz egy a jogszabály által előírt indokkal). A személyes adatok kezelésének céljaira vonatkozó alábbi táblázat tartalmazza a kül...
	Cookie-k („sütik”) és hasonló technológiák
	Az ES felületén található sütik és hasonló technológiák használatával kapcsolatos bővebb információkért olvassa el a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

	Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait és miért?
	Előfordul, hogy az Ön személyes adatait – amikor azt jogszabály megengedi - megosztjuk harmadik személyekkel, úgy, mint:
	 más az Eversheds Sutherland hálózathoz tartozó leányirodákkal és ügyvédi irodákkal, ha a jogi ügyben ezt az utasítást kaptuk vagy az üzleti működésünk során. A  „Lépjen kapcsolatba velünk” oldalra kattintva megtekintheti azokat az országokat, ahol i...
	 ügyfelekkel, barristerekkel (angol törvényszéki ügyvéd), más ügyvédi irodákkal, jogi tanácsadókkal és bíróságokkal, amennyiben ez az Ön számára nyújtott jogi szolgáltatások tekintetében alkalmazandó;
	 bíróságokkal és más igazságszolgáltatási vagy hivatalos szervekkel, amelyek felhívásaira kötelesek vagyunk válaszolni vagy egyéb jogi kötőerővel bíró megkeresések;
	 szabályozó szervekkel és bűnüldöző hatóságokkal, ha a nyomozati tevékenységükhöz szükséges, vagy ha felhívásukra kötelesek vagyunk válaszolni a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy bűnügyi nyomozással kapcsolatban, vagy ha bármil...
	 szaktanácsadók, könyvelők vagy jogszerű üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó más harmadik személyek.

	Ezek a szervezetek az Ön személyes adatait „adatkezelő” minőségben kezelik –, rendelkeznek a saját adatkezelési tájékoztatóikkal, amelyeket javasoljuk, olvasson el, és a szervezetek saját felelősségi körébe esik az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályo...
	Egyes üzleti tevékenységet külső szolgáltatók látnak el részünkre. Ebbe beletartoznak: IT támogatás, felhőszolgáltatás, adat hosting szolgáltatók, amelyek a weboldalaink, mobil applikációk, adatszobák üzemeltetésében, dokumentumok és munkafolyamat irá...

	Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait?
	Tekintettel arra, hogy az Eversheds Sutherland különböző ügyvédi irodák globális láncolata, előfordulhat, hogy a saját joghatósága szerinti országtól különböző országba kell továbbítanunk az Ön személyes adatait. Ezek közül egyes országok nem biztosít...
	 az ország a személyes adatai védelmét megfelelő szinten biztosítja;
	 a fogadó vagy a fogadó ország jóváhagyott kötelező érvényű és kikényszeríthető adatvédelmi tanúsító mechanizmussal, vagy magatartási kódex-szel rendelkezik, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a személyes adatainak;
	 személyes adatai védelmét szolgáló megfelelő védelmi intézkedéseket tettünk, úgy, mint a személyes adatait fogadó személy vagy szervezettel kötött szerződés, amely az Európai Bizottság iránymutatásai szerinti szerződéses kikötéseket tartalmazza;
	 az adattovábbítás az alkalmazandó jog által megengedett; vagy
	 Ön az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult.

	Amennyiben bármelyik általunk használt személyes adatai védelmét biztosító dokumentumot szeretné megtekinteni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:  dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.

	Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatai védelmét?
	Megfelelő védelmi intézkedéseket teszünk, hogy megvédjük személyes adatait a jogellenes vagy engedély nélküli adatkezeléstől vagy véletlen megsemmisüléstől, adatai megsemmisítésétől, véletlen megsemmisüléstől vagy sérüléstől. Ugyanakkor vegye figyelem...

	Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
	A személyes adatait korlátozott ideig tároljuk, és csak addig, ameddig az adatkezelés célja meg nem valósult. Ez különböző szempontok alapján határozható meg, beleértve:
	 bármely jogszabály, amely rendelkezéseinek kötelesek vagyunk eleget tenni;
	 jogvita vagy másfajta vita áll fenn közöttünk vagy más harmadik személlyel;
	 az Önnel kapcsolatban birtokunkba kerül információ típusa; és
	 Ön vagy valamely hatóság érvényes okból kérte személyes adatának tárolását.


	Mik az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, és hogyan gyakorolhatja azokat?
	Ha az adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.  Ha úgy dönt, hogy adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, akkor személyes adatát a megadott célból nem kezeljük tovább, kivéve, ha az ad...
	Ha a személyes adatainak kezelésének a mi jogos érdekünkön alapul bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.  Ebben az esetben fel kell mutatnunk egy olyan kényszerítő erejű jogos indokot, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaiva...
	A körülmények függvényében joga van:
	 hozzáférni a személyes adataihoz és tájékoztatást kapni arra vonatkozóan például, hogy személyes adatai kezelésének jogalapja, milyen célból kezeljük, kik a azok a személyek, akikkel  megosztjuk,  és hogy az adatokat mennyi ideig tároljuk.
	 kérni a pontatlan személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül történő helyesbítését;
	 kérni a személyes adatai törlését;
	 kérni az adatkezelés korlátozását;
	 kérni a személyes adatai rendelkezésére bocsátását géppel olvasható formátumban, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatkezelés a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá, ha az adatkezelés automatizált módon ...
	 tiltakozni a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés ellen.

	Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com e-mail címen, ha gyakorolni szeretné bármely a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogát.
	Bátorítjuk Önt, tájékoztasson minket a személyes adatai kezelésével összefüggő bármely aggályáról, és mi megpróbálunk megoldást találni. Amennyiben úgy gondolja, megsértettük az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, Önnek joga van panasszal forduln...

	Személyes adatok kezelésének céljai
	Személyes adatok kezelésének céljai

