ADATKEZELÉSI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Bevezető rendelkezések
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az AGROMANGÉP KFT (székhely: 4440 TISZAVASVÁRI Vörösvári út 2 ; elektronikus levelezési cím:
agroman@agroman.hu adószám:24838830-2-15.; továbbiakban: "Adatkezelő") www.agroman.hu
oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az
Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.
Jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU
rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályainak.
Fogalmak
Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet,
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges,
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi személyes adat,
nyilvánosságra-hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok
megadása a az adatkezelő részére
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt
- közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezeléssel járó tevékenységek területei
A szabályzatban meg kell nevezni azokat a munkaterületeket, amelyeken személyes adatokat
kezelnek, valamint azt a célt is, amely az adatkezelést szükségessé teszik. Ilyen terület pl. az üzleti
partnerek adatainak a kezelése, amelynek során nemcsak cégadatok, hanem szükségképpen
természetes személyek adatai is az Adatkezelőhöz kerülnek.
Szintén adatkezeléssel együttjáró tevékenység az alkalmazottak munkajogi viszonyaival összefüggő
feladatok végzése, amelynek során szinte kizárólag személyes adatok kerülnek az Adatkezelőhöz.
A cég tevékenységi körétől függően további területek is olyannak minősülhetnek, amellyel személyes
adatok kezelése jár együtt.
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez,
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges,
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Az adatkezelés szabályai
Általános elvek
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell,
lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén
naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.
Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a
jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy
károsodásával szemben is.
Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie
ennek a megfelelésnek az igazolására.
Az adatkezelés különös szabályai
Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely
- az Adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns,
- foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy
- más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú
jognyilatkozatából következik.
Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási
adatok, rendelési adatok. Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli,
amelyeket munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szempontból relevánsak.
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására
alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad. Az Adatkezelő
nem kezel az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.
Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely

profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.
Az Adatkezelő által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan,
hogy azokat üzleti céllal megadott, nyilvános adatnak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám),
személyes adatként kell kezelni.
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát.
Az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén Adatkezelő az érintett adatait törli.
Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez
Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó
nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízatásuknál, fogva a feladataik
ellátásához nélkülözhetetlen (felhasználók). A nyilvántartási rendszerhez való hozzáférést a
cégvezető engedélyezi és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát, illetve terjedelmét. A
felhasználóknak adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Adattovábbítás
Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett
hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a
címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra
hozatalához.
Adatfeldolgozók
Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó Az ügyvezető munkaköröket betöltő alkalmazottak.
Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz
illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez jogosultsággal
nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének és egyidejűleg az
Adatkezelőnek jelezni.
Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az
Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az
Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az
adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és
megőrizni.
Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért
Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól függően

munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért. A
szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind az Adatkezelőnek
kötelesek megtéríteni.
Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi körébe
tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre a cégvezető a
szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.
Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat vétkesen
megszegi, a cégvezető az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül kivizsgálja, és további
8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy polgári jogi jogviszony alapján
lehetséges következményeket érvényesíti.
Az érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő
bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt 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 25 napon
belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadja a tájékoztatást. A valóságnak meg nem
felelő személyes adat helyesbítéséről egyidejűleg intézkedni kell.
Helyesbítéshez való jog
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
- kezelése jogellenes,
- az érintett kéri,
- hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve hogy a törlést törvény
nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
vagy
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítésmellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik,
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Ha a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának
feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

TÁJÉKOZTATÓ
Adatainak módosítását, és törlését bármikor kérheti. A hírlevél lemondásra mutató linket minden
hírlevelünk alján megtalálhatja. Emellett írásban is megküldheti a módosításra, törlésre vonatkozó
kérését az agroman@agroman.hu címre küldött üzenetben.
Az adatok gyűjtésére és tárolására különféle technológiákat használunk: cookie-kat, helyi
tárhelyeket (például böngésző webes tárhelyét vagy alkalmazásadatok gyorsítótárát), adatbázisokat
és szervernaplókat.
Fontos, hogy személyes adatai fokozott védelem alá kerüljenek, törekedve arra, hogy
megakadályozza a jogosulatlan informatikai és fizikai hozzáférést, megismerését és az adatok
jogosulatlan megváltoztatását.
Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.
Érintett továbbá minden olyan személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre
törekszik, és ennek során az adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait
megküldi, vagy egyéb módon átadja, az adatkezelő rendszerében regisztrál.
A szerveren tároljuk a webáruházban regisztrált vásárlók adatait, amelyek a vásárláshoz
szükségesek. Azt kizárólag a rendelésekkel kapcsolatosan használjuk fel.
A regisztráció során kezelt adatok: név, város, e-mail cím,jelszó Rendelés esetén a következő adatok:

név,ország, számlázási illetve szállítási cím, telefonszám.esetleg adószám,
Az adatokat a vásárló bármikor töröltetheti, amelyet írásban kérhet az adatkezelőtől. Az adatkezelés
célja a rendelések teljesítése. A vásárlók regisztrációkor megadott adatai megőrzésre kerülnek abból
a célból,hogy a vásárlók ugyanezzel a regisztrációval újbóli rendeléseket adhassanak le a
weboldalon. Az adatok törlődnek, ha a weboldal profilja teljes mértékben megváltozik, és a korábban
regisztrált vásárlók adatai nem ültethetők át az új rendszerbe.
A szállításhoz szükséges adatokat (név,cím,telefonszám) kizárólag a futárcégnek (Magyar Posta Zrt.,
Royal Futárszolgálat) adjuk ki kiszállítás céljából.
Híváskor tárolhatjuk az Ön telefonszámát, emailfogadáskor az Ön emailcímét. Az adatokat a
hatékonyabb kapcsolattartás érdekében használjuk fel, a vevői igények kielégítésére.A weboldalon
megadott felhasználói adatok a vásárló kérésére szerkeszthetők az adatkezelő által.
Személyes adatai biztonságban vannak nálunk.Mások számára nem hozzáférhetőek,azokat harmadik
személynek ki nem adjuk.(kivéve futárcégek)
Nyomtatott számla: az üzletben található számítógép számlázási programja megőrzi a számlázással
kapcsolatos információkat. A számlák könyvelését a Polyák és Polyák Kft végzi.
A kezelt személyes adatok köre
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket
az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az érintett
egyéb személyes adataival - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„cookie”-t) helyez el automatikusan. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú
működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes
törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A
cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal
működése nem teljes értékű.
Az adatkezelés jogalapja és elvei
Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak érintettjeinek önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (ÁSZF elfogadása), amely nyilatkozat
tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt
személyes adataik felhasználásra kerüljenek. ÁSZF-ünkről
Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,kapcsolatfelvétel.
Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a megrendelő részére
reklám és marketing anyagok küldése, kutatási célú adatkezelések, a szállítási szerződés teljesítése,
a megrendelő beazonosíthatósága, tájékoztatása és a megrendelés teljesítése, valamint az
esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az érintett előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott adatokról kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást. Amennyiben az érintett
azt tapasztalja, hogy adatai tévesen, hibásan szerepelnek az adatkezelő nyilvántartásában, köteles
adatai módosítását jelezni.
Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen
megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik
az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.
A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé
harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény
elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai
célra felhasználja. Az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes
technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelő
döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó
igénybe vétele az adatkezelő felelősségét nem érinti.
Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a
megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót vehet
igénybe. Ezen adattovábbítás a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt
adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintetteket nem hozhatja.
Az adatkezelő jogosult az általa vezetett társaság szerződéses partnerei részére továbbítani a
személyes adatokat, amelyek az adatkezelést a jelen szabályzatban foglaltak szerint végzik.
Az 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.
Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok
biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti

személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt
munkanapon belül törli.
A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a
jogszabályban meghatározott ideig kezeli.
Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére
a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények
érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt
bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő
jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.
A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:
a) kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
b) az érintett azt kéri;
c) az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) hatóság vagy bíróság elrendeli.
Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Érintett
jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Adatkezelő
az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz,
illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül.
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Egyes adatait az érintett a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított öt munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,
továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült
panasza esetén.
Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta
meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az
érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.
Szerzői jog

A társaság weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem
engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet
kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a
társaság kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.
A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag
tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A társaság nem
tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a
weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő
működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből,
vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.
A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon
olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba
kollégánkkal.
Az adatkezelési szabályzat módosítása
Az adatkezelő/társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően
valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az
érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük
kikérésére nincs szükség.
Adatkezelő:AGROMAN-GÉP KFT /MÁNDI SÁNDOR 4440 Tiszavasvári, Vörösvári út 2 Tel.: +36 42/
520 170
Tárhelyszolgáltató: Radics Ferenc ev.,Hajdúnánás, Korponai út
A vásárló a honlap használatával illetve rendelésének leadásával elfogadja jelen szabályzatot.
Jelen szabályzat 2018. május 25-től lép hatályba.

