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MIéRT lEHET jElENTőSéGE az aDaTvéDElMI 
jOGNak az ÖN vaGy céGE SzáMáRa?

Személyes adat kezelője korlátozás nélkül lehet 
természetes személy, jogi személy, vagy bármely 
egyéb szerv is. 

Figyelembe véve a személyes adatok rendkívül 
tág körét, valamint azt, hogy tulajdonképpen bárki 
lehet adatkezelő, kijelenthető, hogy potenciálisan 
minden társaság szembesülhet az adatvédelmi 
jogi megfelelőség kötelezettségével.

MIlyEN kOckázaTaI vaNNak az aDaTvéDElMI 
SzaBályOk MEGSéRTéSéNEk?

Adatvédelmi jogsértés esetén, a jelenleg hatályos 
Infotörvény alapján, a kiszabható bírság felső 
határa 20 millió forint, amely a 2018 májusában 
életbe lépő új adatvédelmi rendelet – a GDPR – 
hatályba lépésével jelentősen emelkedni fog. 

MIéRT FORDUljON HOzzáNk aDaTvéDElMI 
jOGI kéRDéSEIvEl? 

Adatvédelemmel foglalkozó kollégáink a 
versenyjog, szellemi tulajdon, vállalati, munkaügyi, 
gazdasági jogterületeken is jártas, széleskörű 
tapasztalattal rendelkező szakemberek. 

Egy adatvédelmi jogsértésnek más  jogterületeken 
is jelentősége lehet; akár a polgári jog területén, 
amelyben nevesített személyiségi jognak minősül 
a személyes adatok védelméhez való jog, akár 

büntetőjogi területen. A nevesített személyiségi 
jog megsértése, ugyanazon adatvédelmi 
jogsértéssel, egymással párhuzamosan 
adatvédelmi jogi és polgári jogi szankciót is 
eredményezhet. 

A büntetőjog területén a személyes adattal 
visszaélés tényállása bűncselekménynek 
minősül, amennyiben az adatvédelmi hatóság 
bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját 
észleli egy eljárása során, akkor büntetőeljárást 
kezdeményez. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos nem 
megfelelőség komoly, több jogágban 
megfogalmazott, adott esetben egymással 
párhuzamosan  felmerülő kockázatokat is rejthet, 
amelynek hatékony kezelésében számíthat jogi 
csapatunk szaktudására.

aDaTvéDElMI jOGI SzOlGálTaTáSaINk

Adatvédelmi jogi megfelelőség biztosítása kapcsán 
a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

aDaTkEzElők RéSzéRE

1. adatvédelmi átvilágítás és javaslattétel

 ● az adott szervezet működésének 
adatvédelemmel potenciálisan érintett 
területeinek és folyamatainak feltárása  

 ● a jogszabályok által relevánsnak tekintett 
adatkezelések meghatározása

ADAtvéDElmI tAnácSADáS
Az adatvédelem jogi szempontból a személyes adatokra fókuszál, ilyen információnak 
minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ. 
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SzOlGálTaTáSaINk

 ● Adótanácsadás
 ● Pénzügyi képviselet
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● BPO
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● Digitális megoldások

RSM INTERNaTIONal BEMUTaTáSa

társaságunk az RSm International hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSm International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés: ezek az RSm Hungary Zrt. 
alappillérei. 

A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSm Audit Hungary 
Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSm Hungary Zrt. tevékenységeit, 
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport 
együttműködő jogi partnere, az RSm legal Szűcs & Partners ügyvédei látják 
el. 

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

kIHEz FORDUlHaT kéRDéSEIvEl?
dr. Szűcs Bálint 
ügyvéd, partner, adótanácsadó | E balint.szucs@rsm.hu

RSm HunGARy ADótAnácSADó éS PénZÜGyI SZOlGáltAtó ZRt.

 ● az ügyfél folyamataira irányadó konkrét 
jogszabályi kötelezettségek azonosítása, az 
adatvédelmi jogi megfelelőséggel kapcsolatos 
esetleges hiányok, illetve a korrekcióra szoruló 
területek feltárása.

 ● cselekvési terv összeállítása konkrét 
javaslatokkal az átvilágítás eredményeképpen 
feltárt kockázatok és hibák orvoslására 

2.    adatvédelmi dokumentálás

 ● a cselekvési tervben nevesített javaslatok 
megvalósítása, 

 ● a szükséges szabályzatok elkészítése vagy 
módosítása,, 

 ● segítség az adatvédelmi hatásvizsgálatok 
lefolytatásában, 

 ● nyilvántartások rendezése

3.     Eljárásjogi képviselet

 ● adatkezelőnek minősülő személyek, 
szervezetek jogi képviselete az adatvédelmi 
hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban, 
ahhoz a továbbiakban esetlegesen kapcsolódó 
peres eljárásban; 

 ● képviselet polgári jogi személyiségi jogi 
jogsértéssel kapcsolatos eljárásban, 

 ● személyes adattal való visszaélés 
tényállás kapcsán védői képviselet ellátása 
büntetőeljárásban.

aDaTalaNyNak MINőSülő TERMéSzETES 
SzEMélyEk RéSzéRE

Személyes adattal történő bárminemű visszaélés 
esetén: 

 ● jogi képviselet ellátása az adatvédelmi jog 
területén, 

 ● polgári jogi igényérvényesítés személyes 
adathoz fűződő személyiségi jogsértés esetén, 

 ● sértetti képviselet személyes adattal való 
visszaélés miatti büntető eljárásban.


