
Adatvédelmi	Irányelvek	 Privacy	Policy	

1. Adatgyűjtés	ténye	 1. Fact	of	collecting	data	

A	 www.smartlegal.hu	 internetes	 oldal	
(továbbiakban:	 Smartlegal)	 működése	 közben	
személyes	adatokat	gyűjt.	

www.smartlegal.hu	 webpage	 (hereinafter:	
Smartlegal)	 collects	 personal	 data	 while	
operating.	

2. Érintettek	köre,	adatkezelés	jogalapja	 2. Data	subjects	targeted,	legal	basis	of	data	
processing	

A	 Smartlegal	 a	 felhasználókra	 vonatkozóan	 a	
felhasználók	 hozzájárulása	 alapján	 kezel	
személyes	adatokat.	

Smartlegal	 handles	 users’	 personal	 data	
according	to	the	approval	of	the	users.	

Felhasználónak	minősül	 minden	 személy,	 aki	 a	
Smartlegal	 oldalon	 regisztrál,	 hírlevelünkre	
feliratkozik,	E-book-ot	tölt	le.	

Any	 person	 who	 registers	 on	 Smartlegal,	
subscribes	 to	 our	 newsletter	 or	 downloads	 E-
books	shall	be	considered	as	a	user.	

A	regisztrációval	/	feliratkozással	a	felhasználó	a	
3.	pont	szerinti	adatai	kezeléséhez	járul	hozzá.	

By	registration	/subscribing	user	agrees	handling	
his	data	included	in	section	3.	

3. A	Smartlegal	által	gyűjtött	adatok	 3. Data	collected	by	Smartlegal	

Név	 Name	

E-mail	cím	 E-mail	address	

4. A	személyes	adatok	felhasználása	 4. Using	personal	data	

A	Smartlegal	 annak	érdekében	gyűjt	 személyes	
adatokat,	 hogy	 hírlevelét	 a	 feliratkozott	
felhasználókhoz	eljuttassa.	

Smartlegal	collects	personal	information	for	the	
purposes	 of	 sending	 newsletter	 to	 the	
subscribed	users.	

A	 Smartlegal	 a	 szerverein	 tárolt	 személyes	
adatokat	Magyarországon	dolgozza	fel.	

Smartlegal	processes	personal	information	on	its	
servers	in	the	territory	of	Hungary.	

5. Adatkezelés	időtartama	 5. Duration	 of	 the	 proposed	 processing	
operation	

A	 Smartlegal	 személyes	 adatot	 csak	 a	
szolgáltatásai	 nyújtáshoz	 szükséges	 mértékben	
és	ideig	kezel.	

Personal	 data	may	 be	 processed	 to	 the	 extent	
and	 for	 the	 duration	 necessary	 to	 provide	 the	
services	of	Smartlegal.	

A	feliratkozás	során	megadott	adatok	esetén	az	
adatkezelés	az	adat	megadásának	időpontjától	a	
kérdéses	adat	felhasználó	általi	törléséig	tart.	

Personal	 data	 provided	 at	 registration	 will	 be	
processed	from	the	time	of	registration	until	the	
deletion	by	the	user.	

A	Smartlegal	gondoskodik	róla,	hogy	a	személyes	
adatok	 a	 felhasználó	 kérésére	 törlésre	
kerüljenek.	

Smartlegal	ensures	to	delete	all	personal	data	if	
so	requested	by	the	user.	

Fenti	rendelkezések	nem	érintik	a	jogszabályban	
meghatározott	 megőrzési	 kötelezettségek	
teljesítését.	

The	above	mentioned	rules	do	not	apply	to	the	
data	saving	obligations	upon	law.	

A	 személyes	 adat	 az	 adatkezelés	 során	 csak	
addig	őrzi	meg	e	minőségét,	amíg	kapcsolata	a	
felhasználóval	 helyreállítható.	 Amint	 ez	 a	
kapcsolat	 megszűnik,	 az	 adat	 nem	 tekinthető	
többé	 személyes	 adatnak	 az	 anonimizáció	

In	 the	 course	 of	 data	 processing,	 the	 data	 in	
question	shall	be	treated	as	personal	only	as	long	
as	 the	 user	 remains	 identifiable	 through	 it.	 As	
soon	as	there	is	no	connection	between	the	data	
and	 the	 user,	 thanks	 to	 for	 instance	



következtében.	 Ezek	 az	 adatok	 a	 felhasználó	
személyes	 adatainak	 törlése	 után	 is	
megmaradnak,	és	statisztikai	célt	szolgálnak.	

anonymisation,	 data	 shall	 not	 be	 considered	
personal	 anymore.	 Such	 data	will	 remain	 even	
after	 the	 deletion	 of	 the	 user’s	 personal	 data,	
and	will	serve	statistical	purposes.	

6. Adatok	megismerésére	jogosult	lehetséges	
adatkezelők	személye	

6. Potential	data	controllers	with	the	right	of	
access	

A	Smartlegal	üzemeltetője	a	Dr.	Schmidt	Richárd	
Ügyvédi	Iroda	(székhely:	1027	Budapest,	Margit	
krt.	56.	4/4.,	továbbiakban:	Iroda)	

The	 operator	 is	 the	 Richard	 Schmidt	 Law	 Firm	
(registered	seat:	1027	Budapest,	Margit	kft.	56.	
4/4.,	hereinafter:	Office)	

A	 Smartlegal	 adatkezelését	 a	 Nemzeti	
Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	 Hatóság	
(NAIH)	az	alábbi	számon	tartja	nyilván:	

NAIH-117434/2017.	

The	 National	 Data	 Protection	 and	 Information	
Freedom	 Authority	 (NAIH)	 registered	 the	 data	
processing	 of	 Smartlegal	 with	 the	 following	
number:	

NAIH-117434/2017.	

Az	 Iroda	 mindenkori	 tagjai,	 és	 alkalmazottai	
hatáskörükbe	tartozó	feladatok	ellátása	közben	
hozzáférhetnek	 a	 Smartlegal	 részére	
szolgáltatott	személyes	adatokhoz.	

The	actual	members	and	employees	of	the	Office	
may	have	access	to	the	personal	data	given	via	
the	 Smartlegal	 if	 necessary	 for	 fulfilling	 their	
task.	

Az	Iroda	a	személyes	adatokat	harmadik	személy	
részére	kizárólag	a	 felhasználó	hozzájárulásával	
adja	ki,	kivéve	az	alábbi	eseteket.	

Office	 shares	 personal	 data	 with	 third	 parties	
solely	with	the	approval	of	the	user,	except	for	
the	following	cases.	

A	 Felhasználó	 kifejezetten	 hozzájárul,	 hogy	 az	
adatok	 feldolgozása	 vagy	 tárolása	 esetlegesen	
harmadik	országban	történjen.	

User	expressly	gives	his	consent	to	that	the	data	
may	be	processed	or	stored	in	a	third	country.	

Bizonyos	esetekben	szükség	lehet	arra,	hogy	az	
Iroda	−	a	felhasználó	országán	belüli	vagy	kívüli	
jogszabályi	 előírás,	 jogi	 eljárás,	 per	 és/vagy	
közigazgatási	 hatóságok	 vagy	 kormányzati	
szervek	 kérése	 esetén	 –	 kiadja	 a	 felhasználó	
személyes	adatait.	Olyan	esetekben	is	kiadhatjuk	
a	személyes	adatokat,	ha	ezt	nemzetbiztonsági,	
jogérvényesítési	 vagy	 egyéb	 közérdekű	
szempontból	 szükségesnek	 vagy	 elvártnak	
tartjuk.	

Olyan	 esetekben	 is	 kiadhatjuk	 a	 személyes	
adatokat,	 ha	 ezt	 szerződési	 feltételeink,	
tevékenységünk	 vagy	 felhasználóink	 védelme	
érdekében	indokoltnak	látjuk.		

It	 may	 be	 necessary	 −	 by	 law,	 legal	 process,	
litigation,	 and/or	 requests	 from	 public	 and	
governmental	authorities	within	or	outside	your	
country	of	residence	−	for	the	Office	to	disclose	
the	 user’s	 personal	 information.	 We	 may	 also	
disclose	 personal	 information	 if	 we	 determine	
that	 for	 purposes	 of	 national	 security,	 law	
enforcement,	 or	 other	 issues	 of	 public	
importance,	 disclosure	 is	 necessary	 or	
appropriate.	

We	may	also	disclose	personal	information	if	we	
determine	 that	 disclosure	 is	 reasonably	
necessary	to	enforce	our	terms	and	conditions	or	
protect	our	operations	or	users.		

7. A	 felhasználók	 jogai,	 jogérvényesítési	
lehetőségei	

7. Right	 of	 data	 subjects	 and	 remedies	
available	relating	to	data	processing	

A	 Felhasználó	 bármikor	 jogosult	 az	 Iroda	 által	
kezelt,	 rá	 vonatkozó	 személyes	 adatokról	
tájékoztatást	 kérni,	 továbbá	 bármikor	
módosíthatja	azokat.	Felhasználó	jogosult	adatai	
törlésének	 kérésére	 az	 alábbi	 elérhetőségek	
útján.	

User	 shall	 be	 entitled	 to	 request	 information	
about	 the	 personal	 data	 concerning	 him	 and	
processed	by	the	Office,	and	shall	be	entitled	to	
modify	 such	 data.	 User	 shall	 be	 entitled	 to	
request	the	deletion	of	his	data	at	the	contacts	
marked	below.	



Az	Iroda	a	Felhasználó	kérésére	tájékoztatást	ad	
a	 rá	 vonatkozó,	 általa	 kezelt	 adatokról,	 az	
adatkezelés	céljáról,	jogalapjáról,	időtartamáról.	
Az	 Iroda	 a	 kérelem	 benyújtásától	 számított	 30	
napon	 belül	 írásban	 adja	 meg	 a	 kért	
tájékoztatást.	

Office	 gives	 information	 about	 the	 user’s	
proceeded	 personal	 data,	 the	 purpose,	 legal	
basis	 and	 term	 of	 data	 proceeding.	 The	 Office	
gives	 information	 in	 writing	 in	 30	 days	 after	
receiving	such	request.	

Elérhetőségek:	

E-mail:	office@smartlegal.hu		

Contact:	

E-mail:	office@smartlegal.hu		

A	 felhasználó	 bármely,	 az	 adatkezeléssel	
kapcsolatos	 kérdéssel,	 illetve	 észrevétellel	 az	
Iroda	 munkatársához	 fordulhat	 a	 fenti	
elérhetőségeken	keresztül.	

User	 may	 contact	 the	 assistants	 of	 the	 Office	
with	 his	 inquiry,	 notice	 related	 to	 the	 data	
proceeding	by	the	above	mentioned	addresses.	

A	 felhasználó	 bármikor	 jogosult	 a	 helytelenül	
rögzített	 adatainak	 helyesbítését	 vagy	 azok	
törlését	 kérni.	 A	 törlés	 nem	 vonatkozik	 a	
jogszabály	 alapján	 szükséges	 adatkezelésekre,	
azokat	 az	 Iroda	 a	 jogszabály	 által	 előírt	
időtartamig	megőrzi.	

User	may	request	deletion	or	modification	of	his	
incorrectly	 registered	 data.	 Deletion	 does	 not	
concern	 data	 proceeding	 based	 on	 law	 (for	
example	accounting	law).	The	Office	saves	such	
data	until	required	by	law.	

A	 Felhasználó	 az	 Infotv.,	 valamint	 a	 Polgári	
Törvénykönyv	 (2013.	 évi	 V.	 törvény)	 alapján	
bíróság	 előtt	 érvényesítheti	 jogait,	 továbbá	
Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	
Hatósághoz	 (NAIH)	 (1125	 Budapest,	 Szilágyi	
Erzsébet	 fasor	 22/C)	 fordulhat	 az	 adatkezelő	
adatkezelési	 gyakorlatával	 kapcsolatban	
felmerült	panasza	esetén.	

User	 may	 exercise	 his	 rights	 before	 court	
according	 to	 the	Data	 Protection	 Law	and	Civil	
Code	of	Hungary,	and	may	address	his	complaint	
to	the	National	Data	Protection	and	Information	
Freedom	 Authority	 (NAIH)	 (1125	 Budapest,	
Szilágyi	Erzsébet	fasor	22/C).	

Amennyiben	 a	 Felhasználó	 szolgáltatás	
igénybevételéhez	a	regisztráció	során	harmadik	
fél	 adatait	 adta	 meg	 vagy	 a	 Smartlegal	
használata	során	bármilyen	módon	kárt	okozott,	
a	felhasználót	terhel	minden	felelősség.	Az	Iroda	
ilyen	 esetben	 minden	 tőle	 telhető	 segítséget	
megad	 az	 eljáró	 hatóságoknak	 a	 jogsértő	
személy	 személyazonosságának	 megállapítása	
céljából.	

In	case	that	the	user	gave	the	personal	data	of	
third	 parties	 in	 case	 of	 registration,	 or	 caused	
damages	 when	 using	 the	 Smartlegal,	 the	 user	
shall	be	 fully	 liable	 for	his	deeds.	 In	 such	cases	
The	Office	gives	acting	authorities	any	possible	
help	to	identify	the	infringer’s	personality.	

	


