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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 
 
 

1. Preambulum: 
 
Alulírott dr. Fórizs Zsolt ügyvéd, a Fórizs Ügyvédi Iroda képviselőjeként (székhely: 1085 Budapest, 
József körút 53., a továbbiakban: Iroda) az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: 
Adatkezelési Tájékoztató vagy Tájékoztató) abból a célból adja ki, hogy az Iroda a birtokába jutott 
adatok kezelése kapcsán megfelelő és transzparens tájékoztatást nyújtson az érintettek részére, 
szabályozza az adatkezelést, a felelős személyeket meghatározza. 
 
 
2. Az adatkezelés jogszabályi háttere: 
 
- 2011. évi CII. törvény az információs önrendelkezési jogról (Infotv.) 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
- 2017 évi LXXVIII. törvény Az ügyvédi tevékenységről (Üt.) 
- 2013. évi CCXXXVII. törvény a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 
- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmtv.) 
- 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 helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) 

 
 
3. Iroda adatai, elérhetősége: 
 
Név:    Fórizs Ügyvédi Iroda 
Székhely:   1085 Budapest, József körút 53. 
Képviseli:   dr. Fórizs Zsolt ügyvéd 
Kamarai azonosító szám: 36060174 (irodavezető ügyvéd) 
E-mail cím:   iroda@frzs.hu 
Telefonszám:   +36 1 337 8030 
Nyilvántartó:   Budapesti Ügyvédi Kamara 
Adószáma:    18179372-2-42 
 
 
4. Az adatkezelés célja: 
 
Az Iroda és a Megbízó között létrejött ügyvédi megbízás teljesítése az alábbiak szerint: 
- ügyvédi tevékenység ellátása (pl.: jogi képviselet, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés); 
- a Megbízó által átadott ügyek ellátása során követeléskezelés ellátása, követelésbehajtás és 

az azzal kapcsolatban felmerülő egyéb jogi eljárások megindítása. 
 
Az Iroda adatkezelése magában foglalja az adós beazonosítását, az adóssal történő 
kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, követelésével kapcsolatos egyeztetést. 
 
5. Az adatkezelés jogalapja: 
 
Az adatkezelés jogaljapját az alábbi esetek képezik: 
- Kötelező adatkezelés: az adatkezelés jogalapját jogszabály állapítja meg, amely valamennyi 

ügyletnél meghatározandó (pl. a Megbízó részére az ügyfél által szolgáltatott és a Megbízó 
által kezelt adatok törvényi felhatalmazás alapján [Hpt.] kerülnek az Iroda kezelésébe) 

- Önkéntes adatkezelés: az adatkezelés jogalapját az érintett személy hozzájárulása képezi, az 
önkéntesség, célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] 
az alábbiak szerint: 
- személyes eljárás esetén aláírással igazolt módon; 
- telefonos megkeresés esetén a kapcsolatfelvételt megelőzően közölt módon történő 

tájékoztatás rögzítésével; 
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- egyéb esetben az adott eljárásnak megfelelő hozzájárulással. 
- Egyedi esetben történő adatkezelés során írásban akként, hogy megállapítható legyen az 

adatkezelés ténye és annak indokai [Infotv. 6. § (1) bekezdés]. 
 
Az Iroda a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a jogi eljárásokkal kapcsolatban a 
személyes adatok beszerzésére. 
 
Az Iroda a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja 
(nem használhatja) fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő 
kiadása – törvény ettől eltérő, kötelező rendelkezése kivételével – az érintett előzetes, kifejezett 
hozzájárulása esetén lehetséges, figyelemmel az ügyvédi tevékenység gyakorlóját terhelő, Üt. 
titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseire is. 
 
 
6. Az adatkezelés forrásai 
 
Az adatkezelés forrása az alábbiak szerint alakul: 
- Megbízó által szolgáltatott adat 
- Érintett által szolgáltatott adat 
- Központi nyilvántartás(ok) alapján beszerzett adat 
- Nyilvános adatbázisból beszerzett adat 
- Ügyleti vagy törvényes képviselet során szerzett adat 
- Hatóság, bíróság által tudomásra jutott adat 
 
 
7. Az adatkezelés időtartama: 
 
Az Iroda az adatokat az alább meghatározott időpontig kezel: 
 
- Megbízási szerződés alapján kezelt adatok esetén a szerződésben meghatározott ideig, így a 

kezelési idő végéig, az ügylet teljesítésének napjáig, részletfizetés esetén az utolsó részlet 
megfizetésének idejéig; 

- A Megbízási szerződés szerinti megbízás megszűnéséig; 
- Képviselő természetes személy eljárása esetén a képviselet (ügyleti, törvényes) 

megszűnéséig; 
- Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig; 
- Amennyiben az érintett panasszal él, a panasz benyújtásától számított 5 (öt) évig; 
- Sztv. alapján kezelt adatok tekintetében az ügylet végleges lezárását követő 8 évig.  
 
 
8. Adatkezelés módja: 
 
Az Iroda a papír alapú adatokat a székhelyén, az elektronikusan adatokat az Iroda a szerverén kezeli 
és tárolja. 
 
Az Iroda a szerverén kezelt adatokat illetéktelen személyek hozzáférésének lehetősége nélkül tárolja, 
amelyhez a hozzáférést kizárólag munkatársai részére biztosítja. 
 
 
9. Kezelt adatok: 
 
Az Iroda az adatkezelés során a természetes, illetve jogi személyek alábbi adatait kezeli: 
 
- Természetes személy esetén: 

- név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, személy elérhetőségei: lakcím, 
tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, személyazonosító okmány 
(személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, 
adóazonosító, arckép; 

- Jogi személy esetén 
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- név, cégjegyzékszám / nyilvántartási szám, székhely, telephely, fióktelep, vezető 
tisztségviselő neve és elérhetősége, kapcsolattartó / képviselő neve, e-mail címe és 
telefonszáma; 

- Egyéb természetes vagy jogi személyhez kapcsolódó adatok (esetenként eltérő): 
- ügyfél által előadott tényállás (ideértve az előadott ügy leírását, megoldásának módjával 

kapcsolatos információkat, iratokat, elektronikus dokumentumokat); 
- szerződésszám, ügylet alapját képező szerződésben, ahhoz kapcsolódó egyéb 

okiratban szereplő azonosító adat; 
- fedezetről készített fénykép; 
- Ügyleti vagy jogi képviselő esetén: név, születési név, levelezési cím, telefonszám, fax, 

e-mail cím. 
 
 
10. Tevékenységek az adatkezelés során: 
 
Adatkezelésre az Iroda által a Megbízó nevében, érdekében és javára kerül sor, amely során az Iroda 
a Megbízótól az adatokat átveszi, az érintett ügyféllel a kapcsolatot felveszi illetve a kapcsolatot tartja, 
a rendelkezésre bocsátott adatokat ellenőrzi, pontosítja, kiegészíti, módosítja és Megbízó részére 
továbbítja, fizetési megállapodás (részletfizetés, adósegyezség) közvetítése, követelés jogi úton 
történő érvényesítése során eljár, a nevezett tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartásokat 
készít, vezet és kezel törvényi felhatalmazás vagy önkéntes hozzájárulás alapján. 
 
 
11. Az érintett jogai: 
 
Az érintett jogosult: 
- kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást 

(így a vele szemben fennálló követeléssel kapcsolatos adatokat – azok forrásáról, adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbítás jogalapjáról, címzettjéről); 

- kérelmezni azok helyesbítését, törlését, zárolását (így az érintett – jogszabályi lehetőség 
esetén – kérelmezheti a hibás, hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatainak 
kijavítását, módosítását, a kezelt adat törlését, amely esetben az Iroda tájékoztatja az 
érintettet; az Iroda az adatot törli, ha megállapítja az adatkezelés jogellenességét); 

- tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen; 
- a hozzájárulása alapján rögzített és kezelt adatok tekintetében hozzájárulását visszavonni. 

 
Amennyiben az érintett a fent hivatkozott jogaival kíván élni, kérelmét az Iroda jelen Tájékoztató 3. 
pontjában meghatározott elérhetőség valamelyikére juttathatja el. 
 
Amennyiben az érintett jogsértést észlel, jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulni, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé 
bejelentéssel élhet az alábbi elérhetőségein keresztül: 
 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Honlap: www.naih.hu 
Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
12.  Egyéb rendelkezések 
 
A jelen Adatkezelési tájékoztató keltezése napjától hatályos. 
 
Kelt: Budapest, 2019. 07. 26. 
 
 

Fórizs Ügyvédi Iroda 
képv.: dr. Fórizs Zsolt ügyvéd 


