
Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet 

 

Kezelt adatok 
kategóriái  

Közös 
adatkezelés 

Adatkezelő 
Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
időtartama 

Adatok továbbítása 
címzettjeinek kategóriái és 

elhelyezkedésük 

Harmadik 
országba 
történik-e 

adattovábbí
tás? 

Történik-e 
automatizált 

döntéshozatal az 
adatok alapján? 

Kötelező-e az 
adatok 

szolgáltatása? 

Az adatok meg nem 
adásának 

következményei 

Az adatkezelés 
legfontosabb 
hatása Önre  

Az Ön jogai 

Szerződés 
megkötése és 

teljesítése 
 

az érintett neve 
(vezeték és 
keresztnév), 
lakcíme vagy 
székhelye, 

 e-mail címe 
aláírása 

Nem 
 

Dr. Kis 
Kelemen Bence 

egyéni 
vállalkozó 

 

Adatkezelő és az 
érintett közötti 

szerződés 
megkötése, 

annak megfelelő 
teljesítése 

Szerződés 
megkötését 

megelőzően az 
érintett kérésére 
történő lépések 

megtétele 
& 

Szerződés teljesítése 

Az érintett 
 

A szerződés 
megkötésére 

irányuló 
tárgyalásoktól a 

szerződés 
megszűnéséig 

Tárhelyszolgáltató 
 

E-mail szolgáltatók 
 

Felhő szolgáltatók 
 
Elektronikus szerződéskötési 

szolgáltató 
 

Együttműködő partnerek 
 

Ügyvédi Iroda 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Nem 
 

Nem 
 

Igen 
A szerződés nem jön létre, 

illetve nem teljesíthető 
Szerződést tudunk 

kötni Önnel. Tájékoztatáshoz való jog 
 

Hozzáférési jog 
 

Helyesbítéshez való jog 
 

Hozzájárulás visszavonásához 
való jog 

(jelen adatkezelések tekintetében 
nem releváns) 

 
Törléshez való jog 

 
Adatkezelés korlátozásához való 

jog 
 

Adathordozhatósághoz való jog 
 

Tiltakozáshoz való jog 
 

Automatizált döntéshozatallal 
szembeni tiltakozáshoz való jog 
(jelen adatkezelések tekintetében 

nem releváns) 
 

Felügyelethez panasszal 
fordulás joga 

 
Bírósághoz fordulás joga 

Számlázás 
 

az érintett 
számlázási neve 

(vezeték- és 
keresztnév), 
adószáma, 

számlázási címe 

Számlázással 
kapcsolatos 
jogszabályi 

kötelezettségek 
teljesítése 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 

 
az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. 

törvény 78. § (3) 
bek. 

 
Az általános 

forgalmi adóról 
szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 
169. § d)-e) pontok 

Az 
adókötelezettsé
g keletkezésétől 

az adó 
megállapításáh

oz való jog 
elévüléséig, 

halasztott adó 
esetén a 

halasztott adó 
esedékessége 

naptári évének 
utolsó napjától 

számított öt 
évig 

Tárhelyszolgáltató 
 

E-mail szolgáltatók 
 

Felhő szolgáltatók 
 

Számlázási szolgáltató 
 

Elektronikus szerződéskötési 
szolgáltató 

 
Könyvelési szolgáltató 

 
Ügyvédi Iroda 

 
A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 
Nem áll módunkban 

számlát kiállítani az Ön 
részére 

Számlát tudunk 
kiállítani az Ön 

részére 
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Kapcsolattartás a 
szerződéses 

kapcsolattartóval 
és a képviselő, 

valamint a 
teljesítésigazoló 

azonosítása 
 

a kapcsolattartó 
érintett neve 
(vezeték- és 
keresztnév) 

a kapcsolattartó 
érintett levelezési 

címe  
a kapcsolattartó 
érintett e-mail 

címe 
a kapcsolattartó 

érintett 
telefonszáma 

a kapcsolattartóval 
folytatott levelezés 

tartalma 
a jogi személy 
Szerződéses 

Partner 
képviselőjének, 

mint érintettnek a 
neve (vezeték és 

keresztnév) 
a jogi személy 
Szerződéses 

Partner 
képviselőjének, 

mint érintettnek az 
aláírása 

a jogi személy 
Szerződéses 

Partner teljesítés 
igazolójának, mint 
érintettnek a neve 

(vezeték és 
keresztnév) 

a jogi személy 
Szerződéses 

Partner teljesítés 
igazolójának, mint 

érintettnek az 
aláírása 

A szerződéses 
kapcsolattartóval 

való 
kapcsolattartás és 

a jogi személy 
Szerződéses 

Partner 
képviselőjének, 

valamint a 
teljesítésigazoló 

azonosítása 

Az Adatkezelő 
jogos érdeke (az 

Adatkezelő ahhoz 
fűződő érdekével 
szemben, hogy 

kapcsolatot 
tarthasson 

Szerződéses 
Partnerével a 

szerződés megfelelő 
teljesítése 

érdekében, 
valamint, hogy 
azonosíthassa a 

szerződő partnere 
képviseletére 

jogosult személyt 
nem élvez 

elsőbbséget az Ön 
adatvédelemhez 
fűződő érdeke) 

 

Szerződéses 

Partner 
A szerződés 

megszűnéséig  

Tárhelyszolgáltató 
 

E-mail szolgáltatók 
 

Felhő szolgáltatók 
 
Elektronikus szerződéskötési 
szolgáltató (kivéve a 4.3.1. e) 

pontban meghatározott 
személyes adatok) 

 
Együttműködő partnerek 

 
Ügyvédi Iroda 

 
A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 

Nem tudunk szerződést 
kötni az Ügyféllel és nem 
tudunk kapcsolatot tartani 

az Ügyféllel 

Kapcsolatot tudunk 
tartani az Ügyféllel, 
illetve azonosítani 
tudjuk a szerződés 
aláírására, valamint 
a teljesítésigazolás 
kiállítására jogosult 

személyt. 

Jogi 
igényérvényesíté

s, valamint 
jogvitában vagy 

hatósági 
eljárásban 

történő sikeres 
védekezés 

 
Szerződés 

megkötése és 
teljesítése, 
Számlázás 

Kapcsolattartás a 
szerződéses 

kapcsolattartóval 
és a képviselő, 

valamint a 
teljesítésigazoló 

azonosítása 
keretében kezelt 
személyes adatok 

A jogi igények 
előterjesztése és 
érvényesítése, 

valamint 
jogvitában vagy 

hatósági 
eljárásban 

történő sikeres 
védekezés 

Az Adatkezelő 
jogos érdeke (az 

Adatkezelő 
esetleges jogainak 
érvényesítéséhez 

vagy bírósági, 
hatósági eljárásban 
való védekezéshez 
fűződő érdekével 

szemben nem élvez 
elsőbbséget az Ön 
adatvédelemhez 
fűződő érdeke) 

 

Az érintett és a 

Szerződéses 

Partner 

A szerződés 
megszűnésétől 
az elévülési idő 
elteltéig, vagy a 

bírósági, 
hatósági eljárás 

befejezéséig 

Tárhelyszolgáltató 
 

E-mail szolgáltatók 
 

Felhő szolgáltatók 
 
Elektronikus szerződéskötési 

szolgáltató 
 

Együttműködő partnerek 
 

Ügyvédi Iroda 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 

Az egyes személyes adatok 
tekintetében változó, kérjük 

tekintse meg a táblázat 
releváns oszlopát a 

különböző Kezelt Adatok 
Kategóriái szerint. 

Érvényesíteni 
tudjuk akár Önnel, 

akár mással 
szembeni joginkat, 
illetve védekezni 

tudunk 
bírósági/hatósági 

eljárásban 

 


