
 

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

A Dr. Szabó Agrokémiai Kft. (székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 36.; 

cégjegyzékszáma: 20-09-064411; „Adatkezelő”) gazdasági tevékenységének támogatása 

érdekében az alábbi informatikai, adatgyűjtő- és nyilvántartó rendszereket veszi igénybe: 

-  AgroVIR mezőgazdasági ügyviteli rendszer: 

 AgroVIR Kft. (2890 Tata, Platános tér 1.) 

- miniCRM ügyfélnyilvántartó rendszer: 

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) 

- Dropbox tárhely szolgáltató: 

Dropbox International Unlimited Company  (One Park Place, Floor 6; Hatch Street 

Upper; Dublin 2. VAT ID: IE 9852817J) 

- Google Drive tárhely szolgáltató: 

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street; Dublin 4; Ireland. Adószám: 

IE 6388047V) 

- SMS Advanced és Agfiniti térinformatikai szoftverek: 

Ag Leader Technology (2202 South Riverside Drive; Ames, Iowa 50010) 

- Ad-Acta számlázó program: 

P&G Szoftverház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 1.) 

 

Az adatgyűjtés- és nyilvántartás célja a törvényi kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások 

vezetése, üzleti kimutatások készítése, célzott marketing kampányok készítése, mely 

folyamatok érdekében ezekbe a rendszerekbe a munkavállalóinak és harmadik személyeknek 

(„Érintettek”) a személyes adatait is feltölti. 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az 

Érintetteket ezen adatkezeléseinek legfontosabb jellemzőiről. 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 

elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és 



 

 

kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartását. 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett 

személyes adatkezeléseket. Felhívjuk az Adatkezelő részére az adatközlők figyelmét, hogy 

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

hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelő megoszthatja Érintettek személyes adatait együttműködő jogalanyokkal, mint az 

Adatkezelő tulajdonában lévő vagy az Adatkezelő által ellenőrzött vagy az Adatkezelővel 

közösen irányított vagy az Adatkezelővel együttműködő társaságokkal (bankok, input anyag 

beszállítók, könyvelők, térinformatikai cégek, tanácsadó vagy futár cégek, stb.). 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megkövetelhetik a személyes adatok továbbítását az 

Adatkezelőnek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára más országokba, beleértve az 

Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Azon országok esetében, amelyek nem 

biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét, Adatkezelő az Európai Bizottság által 

elfogadott szabványos adatvédelmi irányelvét alkalmazza. Az érintettnek lehetősége van 

adatainak másolatát beszerezni. 

Az engedélyező hatóságok felkérhetik Adatkezelőt, hogy tegye közzé a Felhasználó 

személyes adatait, különösen a bűnüldöző hatóságokat, a végrehajtó hatóságokat, az 

adóellenőrző hatóságokat, a bíróságokat, a személyes adatok védelmére kijelölt hatóságot. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad. 

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a 

szabo.kornel@jogazdaprogram.hu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja 

kérdését. 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 

 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény – („Infotv.”); 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”). 

 

Az adatkezelés jellemzői 

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése és üzleti 

kimutatások készítése, üzleti döntések támogatása, Adatkezelő célzott marketing- és reklám 

stratégiájának megvalósítása. 



 

 

Az adatkezelés tartalma: az Adatkezelő az Érintettek adatait feltölti jelen nyilatkozat elején 

feltüntetett rendszerek, szoftverek valamelyikébe vagy mindegyikébe és ott az adatkezelési 

célnak megfelelő különféle adatkezelési műveleteket hajt rajtuk végre. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, hozzájárulás, 

munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyve. 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámla számok, az elvégzett 

munkára vonatkozó adatok, a nyújtott szolgáltatásokra és átadott termékekre vonatkozó 

adatok, földterület határvonalak, növénytermesztéssel kapcsolatos szakmai információk, 

adatok. 

A kezelt adatok forrása: részben az Érintettek által közvetlenül megadott, részben az 

Adatkezelőnél keletkező. 

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges időtartamig, 

illetőleg ameddig van olyan üzleti cél, amelyhez szükséges az adat. Ezt követően az adatot az 

Adatkezelő végérvényesen megsemmisíti (törli a fentebb feltüntetett rendszerekből). 

Az adatkezelés helye: lásd fentebb. 

Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő munkavállalói. 

 

Adatbiztonság 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a személyes adatok kezeléséhez 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. 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

Jogorvoslat 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett 

elérhetőségein. 



 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy 

az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt, amennyiben az a 

károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, 

forduljon az Adatkezelőhöz a fentebb megjelölt elérhetőségeken. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Telefax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

*** 

 

 

Alulírott ____________________________________ (NÉV) úgy nyilatkozom, hogy a fenti 

tájékoztatást megkaptam, megértettem és az abban foglalt adatkezeléshez hozzájárulásomat 

adom. 

 

Kelt:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                              __________________________ 

                                                                                                                Aláírás 
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