Adatkezelési tájékoztató
(Tájékoztató letöltése ITT)

1. A magyar jog kikötése
1.1. A www.agro360.hu internetcímen elérhető webhely (a továbbiakban: webhely)
Magyarországon található szerverről üzemel, a webhelyet üzemeltető Agro360 VTH Kft. (a
továbbiakban: Adatkezelő) a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a
szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során – az
adatkezelésre vonatkozóan is – a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait
az
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.),
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény (Katv.),
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.

2. Adatkezelő
2.1. Adatkezelő: az Agro360 VTH Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Agro360
VTH Kft., Cg.: 03-09-126462., adószám: 22926809-2-03., 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 13.
1. em. 6. székhelyű társaság, a továbbiakban: Adatkezelő).
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:
- honlapon történő regisztrációra vonatkozóan: NAIH-93310/2016.
- kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH93311/2016.
3. Adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a vonatkozó
esetekben a hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján történő kötelező
adatkezelés.
3.2. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely „Regisztráció/Meghívó” igénylés

menüpontja alatt megjelenő adatlap kitöltésével és az ott olvasható adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével, majd a meghívó e-mail-ben található link használatával
előhívott „Regisztráció” oldalon megjelenő adatlap (a továbbiakban: adatlap) kitöltésével, az
ott olvasható adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció
elküldésével („Regisztráció” gombra kattintással) adja meg. További adatok feltöltése nem
szükséges a regisztráláshoz, ugyanakkor lehetősége van Felhasználónak további adatok
megadására is a „Profil szerkesztése” menüpont alatti adatlapok használatával. Az ott általa
önkéntesen megadott adatok kezeléséhez az adatlapok alján található adatkezelési
nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Profil frissítése” gombra kattintással
járul hozzá, ezzel lehetővé válik számára a webhely által kínált szolgáltatások hatékonyabb
igénybevétele (pl. álláskeresés).
Felhasználó esetleges hozzászólásai tekintetében jelen szabályzat és a szerződési feltételek
elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot
használó többi regisztrált felhasználó számára hozzáférhetőek, olvashatók lesznek, és az
észlelők által az adott hozzászólást közzétevő felhasználó profilja is beazonosítható, a profilra
feltöltött adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá
válhat. Ez azonban utóbbi személy saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos
következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.
3.3. Nem regisztráló – a webhelyet látogató, böngésző – felhasználók kizárólag a webhely
által használt „sütik” működéséből adódó adatkezeléssel érintettek, melyhez a webhely
böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató elfogadásával illetve a böngészés
folytatásával járulnak hozzá. Az ennek során kezelt adatokról, az ilyen adatkezelés
folyamatáról részletesebben lásd a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót.
3.4. A fenti módokon Felhasználó – az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával - hozzájárul a
10. pontban megjelölt adatfeldolgozó általi adatfeldolgozáshoz is.
3.5. Felhasználó az árajánlat utáni érdeklődése leadásakor az ott megjelenő kereskedőknek
történő 9.1. pontban írt adattovábbításhoz külön, az árajánlat igénylésekor járul hozzá.
Ennek elmaradása esetén nem kerül sor az ajánlatkérés továbbítására és az
adattovábbításra.

3.6. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat
kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
3.7. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót:
Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Adatkezelő - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag
szükséges adatkezelés további szabályait a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza
meg.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az
igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe
vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

4. Kezelt adatok meghatározása

4.1. Az adatkezelés a regisztrált Felhasználók esetében fentebb hivatkozott regisztrációs
adatlapon, valamint a profil szerkesztését lehetővé tevő adatlapokon feltűntetett, kitöltendő
illetve saját döntés alapján kitölthető személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.
Az adatok körének meghatározása a regisztrált felhasználók esetében:
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, a Felhasználó döntése alapján lakcím/postacím,
nem, születési hely és idő, telefonszám, a saját maga által profilképként feltöltött fénykép,
borítóképként feltöltött fénykép, az általa nyilvános hozzászólásaiban, üzeneteiben írt
esetleges személyes adatok, a profiljával ismerősként megjelölt más profilokkal való ismerősi
státusz léte, munkahelye, munkahely címe, munkahelyi telefonszáma, beosztása, „hobbi”
rovatban közölt tevékenységek, „magamról” rovatban esetlegesen közölt személyes adatok,
a „gépudvar” adatlapon közölt tulajdonára vonatkozó adatok.
Adatkezelő által végzett további, a regisztrált felhasználókat érintő információtechnológiai
jellegű adatkezelés során kezelt adatok meghatározása, illetve az ilyen adatkezelés részletes
szabályait sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza meg, az abban írt szabályok jelen
adatkezelési szabályzat elfogadásával szintén elfogadásra kerülnek.
4.2. A regisztrált Felhasználók közül azok esetében, akik a szolgáltatások közül
álláskeresőként igénybe veszik Adatkezelő állásközvetítés szolgáltatását és önéletrajzot
töltenek fel, az adatkezelés a következő adatokat érinti a fentieken túl:
- Munkatapasztalataival kapcsolatosan: pályakezdő mivolt, munkáltató cég nevét, pozíció
megnevezését, munkába állás kezdetét és végét, amennyiben jelenleg is ott dolgozik;
betöltött munkakör szakterületét, betöltött pozíció szintjét, a pozíció részletes bemutatását.
- Tanulmányaival kapcsolatosan: Intézmény nevét, képzés megnevezését, képzés típusát,
végzettség fokát, kezdés éve - végzés éve, hogy a tanulmánya még folyamatban van vagy
sem.
- Nyelvismeretre vonatkozó adatok: nyelv, nyelvtudás szintje.
- Egyéb ismeretek körében pedig az Érintettnek lehetősége van megadnia, amennyiben
rendelkezik vezetői engedéllyel, más releváns képesítéssel.

4.3. A nem regisztráló – a webhelyet látogató, böngésző – felhasználó kizárólag a webhely
által használt „sütik” működéséből adódó információtechnológiai adatkezeléssel érintett. Az
ennek során kezelt adatok körét, az ilyen adatkezelés folyamatát és szabályait szintén a sütik
alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza meg, az abban írt szabályok a webhely
honlapjának betöltődését követően megjelenő nyilatkozat – és ezzel a tájékoztató –
elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával szintén elfogadásra kerülnek.

4.4. A szintén nem regisztráló, de a webhelyen található e-mail cím használatával
Adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók e-mail címét, illetve az üzenetükben általuk
feltüntetett egyéb adataikat ismeri meg Adatkezelő.

5. Az adatkezelés célja:
5.1. A www.agro360.hu webhely szolgáltatásai felhasználók általi igénybevételének lehetővé
tétele (böngészés a webhelyen, önéletrajz feltöltése álláskeresés céljából, árajánlatok
kérése, beszerzés támogatása, értékesítés támogatása, szakmai közösségépítés,
hírmegosztás, állásközvetítés, műszaki tanácsadás, szervezetfejlesztés, marketing
tanácsadás, web- és szoftverfejlesztés, fórumok olvasása, hozzászólások eszközölése, privát
üzenetküldés, profilmegjelenítés és más profilokkal történő kapcsolat létesítés („ismerős”
jelölés)).
5.2. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet.
5.3. A csupán böngésző felhasználókat érintő „sütik” használatával történő
információtechnológiai adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének
biztosítása és látogatottságának mérése (bővebben lásd a sütik alkalmazásáról szóló
tájékoztatót).
5.4. A nem regisztráló, de a webhelyen található e-mail cím használatával Adatkezelőnek
üzenetet küldő felhasználók e-mail címe és egyéb, esetlegesen az e-mail üzenetükben
megadott adataik kezelésének célja, hogy Adatkezelő a Felhasználó kérdését
megválaszolhassa.

6. Adatkezelési listák
6.1. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 4.1. pontban felsorolt – regisztrációs
adatait tartalmazó lista.
6.2. „Álláskereső” lista: a regisztrált felhasználók – 4.1. és 4.2. pontokban felsorolt –
regisztrációs és önéletrajzukban megadott adatait tartalmazó lista.
6.3. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra
tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően
tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az érintett adatok.

6.4. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
6.5. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza
az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
6.6. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –, külön listák
formájában, elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat.

7. Adatkezelés időtartama:
7.1. Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig,
illetve – a folyamatos, határozatlan idejű szolgáltatási tevékenységek tekintetében – az
érintett kérésére történő törlésig kezeli.
7.2. Ennek értelmében a regisztrált Felhasználók esetében a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a regisztráció Felhasználó általi törléséig tart az adatkezelés.
7.3. A regisztrált Felhasználó a fentebb részletezett szolgáltatások igénybevétele során, saját
döntése alapján önként megadott további adatai tekintetében szintén a regisztráció törléséig
tart az adatkezelés, illetve ezt megelőzően a Felhasználó ezen adatokat bármikor törölheti,
megváltoztathatja önállóan, így ezen adatok tekintetében maga határozza meg az
adatkezelés időtartamát a regisztrált állapotának fennállása alatt.
7.4. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés
megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését
az egyes célokat illetően is. Ezen esetekben az ilyen kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig
tart az adatkezelés időtartama, melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10
munkanapon belül elvégez.

7.5. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó
a regisztráció során vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott és Adatkezelőnél
nyilvántartott e-mail címéről küldik.
7.6. A nem regisztrált, a webhelyen található e-mail cím használatával üzenetet küldő
felhasználók esetén – az adott adatkezelési cél megvalósulásának okán – Adatkezelő törli az
adataikat üzenetük megválaszolását követően.
7.7. Az információtechnológiai eszközökkel megvalósuló adatkezelés időtartamáról a sütik
alkalmazásáról szóló tájékoztató rendelkezik.

8. Adatok törlése, zárolása:
8.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek
Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a
már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki).
8.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
- kezelése jogellenes,
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Adattovábbítás:
9.1. Felhasználó adatait árajánlat utáni érdeklődése leadásakor az ott megjelenő
kereskedőknek/szolgáltatóknak, az igényelt árajánlatok Adatkezelő kereskedő/szolgáltató
partnerei által történő teljesítésének lehetővé tétele céljából Adatkezelő továbbítja. Ezt
Adatkezelő a Felhasználó külön hozzájárulása alapján teszi, melyet Felhasználó az árajánlat
küldésekor, minden ilyen alkalommal külön ad meg, illetve maga választja meg az ott
azonosított és elé tárt kereskedő partnereket, akik részére ez által Adatkezelő
adattovábbítást eszközölhet. Ily módon Felhasználó az adattovábbítás címzettjeinek

azonosítását és azok megismerését követően tájékozottan, egyedileg adja meg
hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás elmaradása esetén nem kerül sor az
ajánlatkérés továbbítására és az adattovábbításra.
Az itt írt adattovábbítás során továbbításra kerülő adatok:
Vezetéknév, keresztnév, lakcím/postacím/cég címe, munkahely neve, betöltött munkakör, email cím, telefonszám, a vásárolni kívánt eszköz vagy áru, igénybe venni kívánt szolgáltatás
paraméterei.
9.2. Ezen felül adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít
adatokat.
9.3. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
9.4. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben meghatározott adattovábbítási
nyilvántartást vezet.

10. Közzététel a webhely közösségén belül
10.1. Adatkezelő a webhelyen való regisztrációt követően lehetővé teszi a regisztrált
Felhasználónak profilja részletesebb kitöltését a regisztrációhoz nem szükséges, további
személyes adatok feltöltésével. Ezen adatok kezelése Felhasználó döntésének függvénye,
azokat nem kéri Adatkezelő Felhasználótól. Az ilyen adatok a Felhasználó profilján láthatóvá
válnak a webhely közössége (a további regisztrált felhasználók) és Adatkezelő számára.
Felhasználó profilja használatával hozzászólásokat, bejegyzéseket tehet közzé, témákat
indíthat a webhely fórumain, melyek a webhelyen regisztráltak közössége számára szintén
láthatóak. A profilon megadott és megjelenített adatok, valamint Felhasználó
hozzászólásainak a webhely közössége számára történő közzétételéből adódó károk,
hátrányok miatt Adatkezelő kizárja felelősségét. A profil felhasználásának módjáért,
hozzászólásaiért, azok tartalmáért Felhasználó felel a webhely közösségének többi tagjával
szemben.
10.2. Az e pontban írt, regisztrációhoz nem szükséges, további adatok (adatok köre
konkrétan megjelölve a 4.1. pontban, úgy mint: lakcím/postacím, nem, születési hely és idő,
telefonszám, a saját maga által profilképként feltöltött fénykép, borítóképként feltöltött
fénykép, az általa nyilvános hozzászólásaiban, üzeneteiben írt esetleges személyes adatok, a
profiljával ismerősként megjelölt más profilokkal való ismerősi státusz léte, munkahelye,
munkahely címe, munkahelyi telefonszáma, beosztása, „hobbi” rovatban közölt
tevékenységek, „magamról” rovatban esetlegesen közölt személyes adatok, a „gépudvar”

adatlapon közölt tulajdonára vonatkozó adatok) és hozzászólások, bejegyzések kezelésének
célja a webhely fórumával és felhasználó profiljával kapcsolatba hozható szolgáltatások
magasabb színvonalon történő biztosítása, a felhasználó döntésétől függően, hozzájárulása
esetén.

11. Adatfeldolgozó igénybevétele
11.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől és regisztrációtól függetlenül.
11.2. Az adatfeldolgozók: Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe
Tárhely.Eu Kft.
Székhely:
Iroda:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon:
E-mail:
Web:

1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.
1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.
01-09-909968
14571332-2-42
+36 1 789 2789
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót, valamint
BajaDev
Horváth Árpád EV.
Székhely:
Iroda:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Telefon:
E-mail:
Web:

6500 Baja, Sarló u. 13.
6500 Baja, Déry Frigyes sétány 13. II/6.
39555691
66821607-1-23
+36 70 430 4309
info@bajadev.hu
www.bajadev.hu

Buchmüller Olivér EV.
Székhely:
6500 Baja Déry Frigyes stny. 13. II/6.
Iroda:
6500 Baja, Déry Frigyes sétány 13. II/6.
Nyilvántartási szám: 50517714
Adószám:
67627303-1-23
Telefon:
+36 70 368 4609
Email:
b.oliver@bajadev.hu
Web:
www.bajadev.hu

egyéni vállalkozókat, mint Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetőit és a webhely
fejlesztőit.
11.3. Adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása. Felhasználó az Adatkezelő részére
megadott hozzájárulással és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával önként hozzájárul az
adatfeldolgozók igénybevételéhez.
11.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a
jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
11.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint a webhely
üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai
műveletekben megnyilvánuló adatkezelés.
11.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 7. pontjában írt
időtartamokkal.
11.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez és az azon kínált
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
11.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.
11.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek és saját célra
adatfeldolgozást nem végezhetnek.
11.10. Adatkezelő a fent megjelölteken kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

12. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
12.1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről. A tájékoztatást adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül
írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése
ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy

ha kérés helyesbítéshez vezet). Az érintett kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését,
melyet Adatkezelő 25 napon belül teljesít.
12.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa adatainak
hírlevél célú listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül
meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek
átadását, továbbá kérje személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő
valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a
harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést köteles 10 munkanapon
belül végrehajtani, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatni az érintettet kérésének
teljesítéséről.
12.3. A Felhasználó kérelmeit e-mailben az info@agro360.hu címre, levélben pedig a Déri
Frigyes sétány 13., 1. em. 6. postacímre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott
nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.
12.4. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
12.5. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
12.6. Adatkezelő 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 az adatvédelmi hatóság elrendelte.
12.7. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.,
Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás
lehetőségéről.

13. Adatbiztonság

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az
adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt
adatokat.
13.2. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében,
ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások
alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

14. Jogérvényesítés
14.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postafiók:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

Agro360 VTH Kft.

