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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A HTTPS://WWW.VJT-PARTNERS.COM HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ  

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

 

1. BEVEZETÉS 

1.1 Jelen adatkezelési tájékoztató célja a https://www.vjt-partners.com honlaphoz („Honlap”) 

kapcsolódó adatkezelési tevékenységek teljes körű bemutatása. Kérjük, jelen adatkezelési 

tájékoztatót figyelmesen olvassa el, hogy megértse, a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi 

Iroda, azaz az adatkezelő, hogyan kezeli az Ön személyes adatait a Honlapra látogatása során. 

 

2. AZ ADATKEZELŐ 

2.1 Az adatkezelő neve: Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda („Adatkezelő” vagy „mi”) 

2.2 Címe: 1126 Budapest, Kernstok Károly tér 8. 

2.3 E-mail címe: office@vjt-partners.com 

2.4 Telefonszáma: +36-1-501-9900 

 

3. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL A HONLAP NYÚJTÁSA SORÁN IGÉNYBEVETT 

ADATFELDOLGOZÓK 

3.1 Az adatfeldolgozók olyan szereplők az adatkezelés folyamatában, akik az Adatkezelő utasítása 

alapján dolgoznak, az érdekében járnak el, azonban az adatkezelésre vonatkozó önálló döntéseket 

nem hoznak. 

3.2 A Honlap biztosítása során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe: 

3.2.1 JotForm, Inc. 

(a) A JotForm, Inc. Egyesült Államok-beli cég, de az adatfeldolgozás kizárólag 

Németországban történik. 

3.2.2 DOCCA OutSource IT Kft. 

 

4. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT A HONLAPRA 

LÁTOGATÁSA SORÁN? 

4.1 Kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása 

4.1.1 Az adatkezelés jogalapja 

https://www.vjt-partners.com/
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(a) A 4.1 pontban foglalt célból az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján 

kezeljük. A hozzájárulás jogalapként történő használatát 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, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(„Általános adatvédelmi rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja 

biztosítja számunkra. 

4.1.2 A kezelt adatok köre 

(a) Név – kötelezően megadandó adat; 

(b) E-mail cím – opcionálisan adhatja meg részünkre; 

(c) Telefonszám – opcionálisan adhatja meg részünkre; 

(d) Üzenet – kötelezően megadandó adat; 

(e) Preferált kapcsolattartási mód – kötelezően megadandó adat; 

(f) Megadott hozzájárulást rögzítő naplófájl – minden esetben rögzítésre kerül. 

4.1.3 Az adatkezelés időtartama 

(a) Az Ön személyes adatait a 4.1. pontban meghatározott célból 

(i) amennyiben ügyfélkapcsolat jön létre, az ügyfélkapcsolat ideje 

időtartamára, 

(ii) amennyiben ügyfélkapcsolat nem jön létre, az Ön hozzájárulásának 

visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig kezeljük. 

4.1.4 A kezelt adatok forrása 

(a) Jelen célból csak az Ön által megadott adatokat kezeljük, és azt a naplófájt, amit 

a számítógépes rendszerünk generál. 

4.2 A Doing Business kiadvány igénylése 

4.2.1 Az adatkezelés jogalapja 

(a) A 4.2 pontban foglalt célból az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján 

kezeljük. A hozzájárulás jogalapként történő használatát az Általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja biztosítja számunkra. 

4.2.2 A kezelt adatok köre 

(a) Név – kötelezően megadandó adat; 

(b) Cég, amely nevében eljár – kötelezendően megadandó adat; 

(c) E-mail cím – kötelezendően megadandó adat; 
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(d) Telefonszám – opcionálisan adhatja meg részünkre; 

(e) Megadott hozzájárulást rögzítő naplófájl – minden esetben rögzítésre kerül. 

4.2.3 Az adatkezelés időtartama 

(a) A 4.2 pontban foglalt célból az Ön személyes adatait az igénylés elküldésétől 

számított 1 évig kezeljük. 

4.2.4 A kezelt adatok forrása 

(a) Jelen célból csak az Ön által megadott adatokat kezeljük, és azt a naplófájt, amit 

a számítógépes rendszerünk generál. 

4.3 Sütik alkalmazása 

4.3.1 A Honlapon sütiket alkalmazunk, hogy a felhasználóinknak a lehető legjobb élményt 

tudjunk nyújtani. A sütikre vonatkozó adatkezelésünket – a technológia specialitásából 

adódóan – egy külön tájékoztatóból ismerheti meg. Ezt a tájékoztatót az alábbi címen 

érheti el: 

https://www.vjt-partners.com/hu-cookie-policy.html 

 

5. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAI GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA 

5.1 Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint Ön a 

jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhat, és ennek megfelelően megilletik 

az alábbi, 6. pontban felsorolt jogok. 

5.2 A jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal 

kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell 

beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő 

legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

 

6. AZ ÖN ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAI 

6.1 A hozzáféréshez való jog 

6.1.1 Ha Ön szeretne információkhoz jutni az általunk a Honlap biztosítása során Önről kezelt 

személyes adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint az adatkezelés egyéb 

részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli üzenet küldésével 

az 2. pontban megadott elérhetőségeinken. 

6.1.2 Ez azt jelenti tehát, hogy ha Ön arra kíváncsi, pontosan mely adatait kezeljük például a 

kapcsolatfelvétel során, akkor mi a nyilvántartási rendszerükből lekérdezzük ezeket, 

azaz minden esetben az Ön nevét, üzenetét és preferált kapcsolattartási módját, 

https://www.vjt-partners.com/hu-cookie-policy.html
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valamint, amennyiben megadott ilyeneket, az opcionális adatokat, és ezen adatokról 

Önnek másolatot adunk át vagy azokat megküldjük Önnek. 

6.1.3 Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. 

Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor ezen 

további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthatunk 

fel. 

6.1.4 Ha Ön elektronikus levélben kért az adataihoz hozzáférést – az Ön ellenkező kérelme 

hiányában – kérelmét elektronikusan teljesítjük. 

6.2 A helyesbítéshez való jog 

6.2.1 Ön az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk, 

vagy javítsuk ki valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-

mail címét). 

6.3 A törléshez való jog 

6.3.1 Ön az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti tőlünk a 

személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben, például, ha az adatkezelést 

semmilyen adatkezelési cél nem indokolja. 

6.3.2 A törlési kérelem bizonyos esetekben elutasításra kerülhet. Ilyen eset például, ha a 

személyes adatok szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez (például, ha azokra egy jogvitában van szükségünk). 

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

6.4.1 Ön az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 

adatainak kezelését korlátozzuk. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek, azokat a 

korlátozás kezdetétől csak tárolhatjuk főszabály szerint. 

6.4.2 Az adatai korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai 

gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által 

kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor 

a hatóság megkereséséig tovább tároljuk az Ön kérelmét - amely személyes adatnak 

minősül - ezt követően töröljük az adatokat. 

6.5 Hozzájárulás visszavonásának joga 

6.5.1 Ön bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a részünkre az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását. 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog 

6.6.1 A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések többségükben az Ön hozzájárulásán alapulnak, 

és digitálisan történnek. Emiatt Ön jogosult arra, hogy az így rögzített adatait mi – 

kérelme esetén – átadjuk Önnek olyan formában, amilyenben azután Ön azokat könnyen 

fel tudja használni (így például számítógéppel széles körben használt formátumban, 

jelszavasítás nélkül). 



5 
 

6.6.2 Azt is kérheti tőlünk, hogy ezen adatokat mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek. 

 

7. AZ ÖN LEHETŐSÉGE EGY ESETLEGES JOGSÉRTÉS ESETÉN 

7.1 Jogai megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://www.naih.hu), illetve bírósághoz (Ön dönthet úgy, 

hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg). 

7.2 Kérjük, hogy mielőtt hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezne, forduljon az hozzánk, 

hiszen készen állunk együttműködni Önnel a közös megoldás érdekében. Ha tehát bármilyen 

kérdése, kérése vagy panasza van az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, 

keressen bennünket telefonon a +3615019900 számon és/vagy az office@vjt-partners.com címre 

megküldött e-mail útján. 
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