
 

Adatvédelmi nyilatkozat 

De Lege lata Zrt. 

(weboldal) 

A De Lege lata Zrt. (továbbiakban: De Lege lata Zrt.) Adatvédelmi szabályzatát („Adatvédelmi 

szabályzat”) minden olyan személyes adat esetén alkalmazni kell, amelyet a De Lege lata Zrt. 

(székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28., adószám: ……………….., cégjegyzékszám: 

…………………..) gyűjt össze és használ fel, amikor Ön a www.delegelata.hu honlapot 

használja, vagy más – jogszabályi kötelezettségből keletkező adatokat tesz közzé Önnel 

kapcsolatban. 

A De Lege lata Zrt. működteti a hivatkozott honlapot és szabályozza az Ön személyes adatainak 

a feldolgozását abban az esetben, ha Ön lép kapcsolatba velünk (e-mail üzenet formájában tudja 

ezt megtenni, ahol nevét, telefonszámát, e-mail címét adja meg részünkre a kapcsolat felvétel és 

az üzenetének eljuttatása céljából). 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt magyarázza el, hogy a De Lege lata Zrt. - amikor Ön a 

weboldalt használja és kapcsolatba lép velünk a fentiekben leírt módon - miként gyűjti össze, 

használja fel, kezeli és hozza nyilvánosságra a személyes adatokat. Ettől eltérő módon 

megvalósuló kapcsolatfelvétel esetén írásban tájékoztatni fogjuk a személyes adatainak az adott 

kommunikációval kapcsolatban történő felhasználásáról. További kérdés/kérés esetén 

elérhetőségünk: iroda@delegelata.hu, office@delegelata.hu 

A www.delegelata.hu címen elérhető szolgáltatásnak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi 

irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek. 

A De Lege lata Zrt. a továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a 

nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására. Az 

adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a felszámolás során információs önrendelkezési jogának 

tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, 

mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

Adatkezelési alapelvek 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy 

b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken 

alapuló célból elrendeli (kötelező). 
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A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 

minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatot kezelni csak meghatározott 

célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan 

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 

elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi 

személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre 

és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 

A kezelt személyes adatok 

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek; 

c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges 

ideig lehessen azonosítani. 

 

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén 

belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt 

törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása 

során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

A személyes adatok köre 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy 

amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett 

hozzájárulásának beszerzése. A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, 

telefonszám, , az e-mail dátuma és időpontja, az üzenet szövege. Az adatok törlésének határideje: 

az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. 

Adattovábbítás: nem továbbítunk adatot az érintett hozzájárulása nélkül. A személyes 

adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni. 

 



A De Lege lata Zrt. tevékenysége 

A felszámolói tevékenységhez kapcsolódóan személyes adatok honlapon keresztül történő 

fogadása (önkéntes küldés alapján) a csődtörvény által meghatározott feladatkörben történik, 

kezelése, tárolása, megőrzése szintén a hivatkozott törvény, illetve a számviteli törvény által adott. 

Ezek korlátozása nem a De Lege lata Zrt. hatásköre, módosítási, törlési joggal nem rendelkezünk. 

Ezen a tevékenységi területen a panaszkezelési szabályzat kapcsán tudomásunkra jutott személyes 

adatok kezelése, őrzése a Zrt. hatásköre, kérelemre ezen adatok módosításáról, törléséről van 

jogunk intézkedni. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a 

honlapon megadott kapcsolati fórumokon tud jelezni felénk. 

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként 

megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

Egyéb adatkezelése 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, 

találhatók meg. Az adatmentések rendszeresek, a mentett adatok felhőben tároltak, biztonsági 

mentések útján. 

A De Lege lata Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

A De Lege lata Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A De Lege lata Zrt. az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége 



van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök. 

 

A De Lege lata Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, biztonsági 

intézkedésinktől függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására 

vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható 

óvintézkedést.  

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

A De Lege lata Zrt. adatai 

• Cégnév: De Lege lata Zrt. 

• Székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28. 

• Weboldal: www.delegelata.hu  

• Adószám: …………….. 

• Elektronikus elérhetőség: iroda@delegelata.hu, office@delegelata.hu 

• Telefonos elérhetőség: 06-1-4001-3000 

Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, 

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 

folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 

nyújtott be. Egyéb esetekben a De Lege lata Zrt. költségtérítést állapít meg. 
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A De Lege lata Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés 

célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 

bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A De Lege lata Zrt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

A De Lege lata Zrt. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő 

az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az 

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

A De Lege lata Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 

adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 

illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén 

az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

A De Lege lata Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti 

meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 



Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1)391-1400 

URL: https://naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


