Agrofeed Kft
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
A tájékoztató célja, hatálya
Jelen tájékozató célja, hogy rögzítse az Agrofeed Kft – továbbiakban mint Adatkezelő - által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát melyet magára nézve kötelező
erővel ismer el. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és
az Európai unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, ezeket
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen tájékoztató a http://www.agrofeed.hu honlapon a Felhasználók által megadott
személyes adatok , valamint a cookie-k kezelésének elveit tartalmazza.
A tájékozató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő figyelembe vette az Európai
Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletében ( GDPR ), a 2011.évi CXII. törvény ( Infotv.)
valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.
Adatkezelő adatai :
Agrofeed kft ( Székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 10. ;
Cégjegyzék szám : 08 09 009843 ; Adószám : 12670370-2-08 ;
Tel.: 06 96 550620 ; E-mail : premix@agrofeed.hu )
Adatfeldolgozó adatai :
Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban , amely a honlap fejlesztését, kezelését és karbantartását végzi :
Webgenerátor Kft ( Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi J. u. 2. ;
Cégjegyzék szám : 18 09 113578 ; Adószám : 11748502-2-18
Tel.: 06 30 9429812 ; E-mail : info@webgenerator.hu )
Fogalom meghatározások
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés.
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtja.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve
a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.
adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá
vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a
jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy
megsemmisülés
harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Tájékoztató : az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek :
A személyes adatok :
- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni ( jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság );
- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ( célhoz
kötöttség );
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ( adattakarékosság );
- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék ( pontosság );
- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ( korlátozott
tárolhatóság );
- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve ( integritás és bizalmas jelleg ).
Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására ( elszámoltathatóság ).
A kezelt személyes adatok :
I. A Felhasználó által a honlapon megadható alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő :
- név
- telefonszám
- e-mail cím
II. Cookie-k kezelése :
Feltétlenül szükséges cookie-k:
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k
alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal
működése nem teljes értékű.
Funkció cookie-k :
A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint
például ágazat választás ), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne
tudják követni a Felhasználó egyéb honlapokon való mozgását.
A Felhasználó a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne
engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az
Felhasználó egyetért-e a cookie-k bekapcsolásával. A Felhasználó bármikor törölheti azon
cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A cookie-k használatának
általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak
működését.
Az adatkezelés célja :
A Felhasználóval való kapcsolatfelvétel , megkeresések kezelése, intézése, üzleti kapcsolat
kiépítése.
Az adatkezelés jogalapja :

Az Adatkezelő honlapján történő adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Az adatok megismerésére jogosult személyek :
Az Adatkezelő termékágazatainak felelőse, akik a weben történt megkereséseket kezelik,
valamint az adatfeldolgozónak a weboldal karbantartásáért felelős munkatársa.
Az adatkezelés elvei, módja :
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek,
valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően
kezeli.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten
használja fel.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát
ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért,
hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozón kívül harmadik félnek át nem adja.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezelés időtartama :
A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig
fennmarad, amíg az adatkezelés célja fennáll ( üzleti kapcsolat ) vagy amíg a Felhasználó nem
kéri azok törlését.
Felhasználó jogai :

Tájékoztatáshoz való jog : Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.
cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáférési joga : Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó
információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
Helyesbítéshez való jog : Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog : Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult
arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
- ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
- ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
Adatkezelés korlátozásához való jog : Az érintett kérésére a Minta Kft. korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Adathordozáshoz való jog : Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
Tiltakozás joga : Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Visszavonás joga : Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Jogérvényesítési lehetőségek :
- Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők
munkatársai is az adatkezelő elérhetőségein .
- A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; telefon: +36 1 3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu )
fordulhat.
- A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
A bíróság adatai : Győri Törvényszék , 9022 Győr, Szent István u 6.

Győr, 2018.május 25.

