
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A KRS Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda által „Egy sikeres befektetés története avagy egy ötlet arra, 

hogyan tárgyaljunk a befektetővel” címen szervezett rendezvényre történő jelentkezés során Ön 

személyes adatokat ad meg, melyet a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelünk, így 

különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Infotv.”) foglaltakat. Az Info tv. előírásainak megfelelően 

ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről. 

 

1. Az adatkezelő személye: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda (cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 41., 

telefon: +36 1 275 2785, e-mail: krs@krs.hu, webcím: www.krs.hu), és – amennyiben hozzájárul a direkt 

marketing célú megkeresésekhez – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a alapján. 

2. Az adatainak a megadása önkéntes.  

3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja alapján.  

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:  
 

A kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama 

A jelentkező neve, beosztása, cége, a 

jelentkező vagy a cég címe, a jelentkező e-

mail címe, telefonszáma, a részvételi díj 

fizetésének módja.  

A rendezvényre történő 

jelentkezők regisztrációja, a 

rendezvénnyel kapcsolatos 

információk megosztása, 

kapcsolattartás. 

A rendezvény 

lebonyolításáig 

Név, képviselt szervezet neve, email cím. Hírlevél küldése a KRS 

eseményeiről, 

szolgáltatásairól, jogszabályi 

változásokról, egyéb jogi 

hírekről. 

Amíg hírlevél-szolgáltatásunk 

fennáll, vagy amíg 

hozzájárulását vissza nem 

vonja, amit bármikor, 

ingyenesen, korlátozás és 

indokolás nélkül megtehet. 

5. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda munkatársai.  

6. Adattovábbítás: Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. 

7. Adatfeldolgozás: Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe informatikai, rendszergazda 

szolgáltatások ellátása céljából. Az adatfeldolgozó neve, címe: Recomp Informatika Zrt. (1044 

Budapest, Íves út 8.).  Fentieken túl, kizárólag a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda megbízásából 

eljáró, a www.krs.hu honlapon feltüntetett más ügyvéd vehet részt az adatfeldolgozásban, kizárólag az 

adatkezelés céljának megfelelően. 

8. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatai elektronikusan kerülnek tárolásra. A személyes 

adatok tárolásának helye: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda székhelye. Annak érdekében, hogy 

illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a 

személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:  

- a szerverhez és a szerverszobához való hozzáférés korlátozott meghatározott informatikai 

munkatársakra, 

- a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett, 

- a személyes adatokról heti rendszerességgel biztonsági másolat készül. 
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9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:   

9.1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozóan általunk kezelt 

személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az Ön adatait továbbítottuk-e 

harmadik személyeknek. Az Ön kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb idő alatt, 

de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszolunk.  

9.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a 

valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítjük. 

9.3. Törléshez vagy zároláshoz való jog: kérésére töröljük vagy zároljuk a személyes adatait a 

nyilvántartásunkból. 

A 9.2 és 9.3. ponthoz: Amennyiben a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérését nem 

teljesítjük, a kérése kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban – vagy hozzájárulása esetén email 

útján - értesítjük a kérése elutasításának indokairól. 

9.4. Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatkezelőtől adatot átvevő személy vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl. jogérvényesítés), kivéve, ha az adatainak a 

kezelését törvény rendelte el; vagy 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (pl. reklámanyagok 

küldése), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy 

c) törvényben meghatározott egyéb esetekben. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgáljuk, és értesítjük az ezzel kapcsolatos döntésünkről. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért 

egyet vagy az nem kerül Önnek a 15 napos határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve 15 

napos határidő lejártától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

9.5. Kapcsolati adatok. A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos 

bármely kérdését, kérését, tiltakozását kérem írásban juttassa el az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

- postacím: 1121 Budapest, Zugligeti út 41. - e-mail: krs@krs.hu 

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében - csak 

abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát 

hitelt érdemlően igazolta. 

10. Jogorvoslati lehetőségei:  

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., 

telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve  

- jogainak megsértése esetén, valamint a 9.4. pontban (tiltakozási jog) leírt esetekben a bírósághoz is 

fordulhat. A pert az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindíthatja. 
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