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1. Az adatkezelésre vonatkozó fontosabb információk
Adatkezelő neve: Enyingi Agrár Zártkörűen működő Részvénytársaság ( cégjegyzékszám:
07-10-001081)
Adatkezelő elérhetősége:
székhely:8134 Mátyásdomb, Ágostonpuszta 0174/32 hrsz
telefonszám: 22- 372-014, 22/ 436-454, 30-5609-401,30-5609-402, 30-5609-426
fax: 22-436-461
email: agoston@eagrt.hu
Adatkezelő képviselőjének neve: Szávay Gábor vezérigazgató
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:
8134 Mátyásdomb, Ágostonpuszta 0174/32 hrsz
telefonszám: 22- 372-014, 22/ 436-454, 30-5609-401,30-5609-402, 30-5609-426
fax: 22-436-461
email: agoston@eagrt.hu

2. A szerződéses és pénzügyi partnerek társaság által kezelt személyes adatai és azok
védelme
a. A személyes adatok védelmével kapcsolatos fogalmak:
b. A személyes adatok védelmével kapcsolatos fogalmak:
c. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes

személy;
d. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
e. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
f. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
g. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
h. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
i. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról;
j. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
k. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett,
a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
l. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli;
m. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
n. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
o. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
p. bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében
a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy
elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy
ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére,
valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való

közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban
megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv
vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen
tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó
személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő
kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;
q. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
r. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
s. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
t. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása
céljából történő megjelölése útján;
u. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
v. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
w. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
x. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát,
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
y. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése,
amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez,
gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy
érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy
mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére
irányul;
z. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
3. A személyes adatok kezelésének elvei
Az adatkezelő személyes adatokat, mint munkáltató és mint szerződéses partner kezel. A
személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek ezért egyrészt az EU rendelet, az Info tv és a
Munka törvénykönyve alapján határozhatók meg.
a.) Célhoz kötöttség elve:
Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, valamely jog
gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatkezelés a célokkal össze nem
egyeztethető módon nem történhet. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, minden ésszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljából pontatlan személyes adatok
haladéktalanul törlésre vagy javításra kerüljenek. Az adatok csak az adatkezelési cél
eléréséhez szükséges ideig tárolhatóak.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
Az adatkezelés célját az adatok rögzítését megelőzően, világosan és egyértelműen meg kell
határozni.
A célnak kellően részletesnek kell lennie annak érdekében, hogy azonosíthatóak legyenek a
szükséges adatkezelési műveletek és az alkalmazandó további garanciális szabályok.
A cél meghatározásának részletezettsége alapvetően az adatkezelés körülményeitől és a kezelt
személyes adatok fajtáitól függ.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és
tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.
b.) Szükségesség - arányosság elve
A kezelt adatok körét a szükséges mértékre kell korlátozni- amely adat nem szükséges vagy
relaváns az adatkezelési célhoz azt nem lehet kezelni.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű ha jogalapja megállapítható. A magyar
és az uniós jogszabályi rendelkezések alapján különböző jogalapok alkalmazhatóak annak
érdekében, hogy az adatkezelés jogszerű legyen, amelyek a következők lehetnek
- az érintett hozzájárulása
- szerződés teljesítése ( amiben az érintett szerződő fél)
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
- az érintett személy létfontosságú érdekeinek védelme
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott jogosítvány gyakorlásának
keretében történik

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges
a.

Az érintett hozzájárulása:

A hozzájárulás jogalapjának legfontosabb feltétele, hogy annak önkéntesnek, azaz
mindenfajta külső befolyástól mentesnek kell lennie és megfelelő tájékoztatásnak kell
megelőznie. A hozzájárulást valamennyi adatkezelési célhoz egyenként kell beszerezni. Az
önkéntesség hiányában az adatkezelő nem rendelkezik megfelelő jogalappal az
adatkezeléshez.
Az érintett hozzájárulására, mint jogalapra, a munkahelyi adatkezelések esetében csak
kivételesen lehet hivatkozni, alapvetően akkor, amikor egyértelmű, hogy az adatkezelés során
feltétel nélküli „előnyöket” szerez a munkavállaló, és nem érheti őt semmilyen hátrány az
adatkezelés megtagadása esetén.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
b. Szerződés teljesítése
Természetes személyekkel, illetve jogi személyek természetes személy képviselőjével kötött
szerződés esetében a szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges a szerződő
partner személyes adatainak kezelése. Mivel maga a szerződés a felek közötti konszenzust
tükrözi ezért az adatkezelésnek ez egy jogszerű alapja.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás
célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
c. Jogi kötelezettség teljesítése
Sok esetben magát az adatkezelést valamely jogszabályi előírás teljesítésére irányuló
kötelezettség teszi szükségessé.
Törvényen alapuló, kötelező adatkezelést széles körben rendelnek el az adókötelezettségre,
társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok is.

d. Érintett személy létfontosságú érdekeinek védelme
Az érintett személy létfontosságú érdekei különösen az élet és testi épség védelme,
vagyonának védelme.
A Különleges adatok kezelése tilos kivéve ha
- az érintett kifejezett hozzájárulása,
- a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
- az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatása érdekében szükséges
- az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány,
egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű
tevékenysége keretében történik
- az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott,
- az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el,
- az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges,
- az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosidiagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
e. A jogos érdeken alapuló adatkezelés
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében pontosan meg kell határozni azt az érdeket, ami
az adatkezelést indokolja. Ilyen érdek lehet különösen
- élet és testi épség védelme, különös tekintettel az emberi életre veszélyes
járványhelyzetben folytatott védekezés
- vagyonvédelem
- csalások, bűncselekmények megelőzése
- közvetlen üzletszerzés
- munkaszervezés

- hatékonyság növelés
- technikai eszközök működőképességének ellenőrzése
- technológia betartásának ellenőrzése
- állatjóléti ellenőrzések
f. Az érintettek jogai
Az érintett személyeknek az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogai vannak:
-

Átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog
az adatkezelőnek elő kell segítenie, hogy az érintett a jogait gyakorolni tudja
hozzáférési jog
helyesbítéshez való jog
törléshez való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
adathordozhatósághoz való jog
tiltakozáshoz való jog
automatizált döntés alóli mentesség joga
adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga
panasztétel joga (hatósági jogorvoslathoz való jog)
bírósági jogorvoslathoz való jog ( hatósággal illetve adatkezelővel szemben)

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 adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
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.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
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.
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.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton 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 fordulás
lehetőségéről.
5. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Az előzetes tájékoztatás követelménye
Infotv. 20. § (1)-(2) bekezdés Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés
megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalással is.
6. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő
a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7. A szerződéses és pénzügyi partnerek társaság által kezelt személyes adatai:
Adatkezelés célja:
-

szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, partner azonosítása
számlázás
adókötelezettség teljesítése
igény érvényesítés

Érintettek kategóriái:
- szerződő és pénzügyi partnerek
Személyes adatok kategóriái:
-

név, születéskori név
születési hely, idő
anyja neve
lakcím, tartózkodási hely
állampolgárság

-

adóazonosító jel
személyi azonosító szám- kizárólag ingatlannyilvántartáshoz kapcsolódó partnereknél
telefonszám
e-mail cím
TAJ szám
bankszámlaszám
vállalkozói igazolvány szám, nyilvántartási szám
őstermelői igazolvány szám,
regisztrációs szám
őstermelői adószám
őstermelői értékesítési betétlap
székhely, telephely
adószám, közösségi adószám, csoport adószám
pénzforgalmi adózás jelölése
tulajdonát képező ingatlan adatai
tulajdoni, haszonélvezeti arány
kamera felvételek

A Társaság az adatokat az alábbi címzetteknek továbbíthatja :
-

NAV,
bíróságok,
végrehajtók,
önkormányzatok,
bankok,
nyomozó hatóság

Törlési határidők:
- a pénzügyi adatok törlési ideje 10 év
- a szerződéses adatok a szerződésből eredő kötelezettségek elévülési határidejét
követően kerülnek törlésre
- kamera felvételek- maximum 6 hónap

Az adattovábbítás szabályai
Az Infotv. 3. § 13. pontja értelmében adattovábbításnak minősül az, amikor személyes adatot
meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tesznek. Az Infotv. 3. § 22. pontja
alapján harmadik személy az adatkezelőn, az érintetten és az adatfeldolgozón kívül minden
más személy és szervezet.
8. Egyes speciális adatkezelések
Kamerás megfigyelés

Jogszabály négy esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását:
• az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
• a veszélyes anyagok őrzése,
• az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
• vagyonvédelem.
A célhoz kötött adatkezelés elvéből fakadóan tehát elektronikus megfigyelőrendszert
alkalmazni elsődlegesen ezen célokból lehet, illetve a rögzített felvételek is ezen célokból
használhatók fel.
Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazhatóságának fontos feltétele, hogy semmiképp
sem lehet kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi
méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy
például orvosi szobában, váróban.
A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy a
használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események
megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem.
Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek tárolásának időtartama
maximum 6 hónap.
• az adatkezelés jogalapja: élet és testi épség védelme, vagyonvédelem, állatjóléti
feltételeknek való megfelelés,
• a felvétel tárolásának helyét is időtartamát az adatok megismerésére jogosult személyek
körét a melléklet tartalmazza,
• a felvételek visszanézésére a mellékletben meghatározott személyek jogosultak, amennyiben
a jogalap sérelme feltételezhető. A Társaság a felvételeket vagyon elleni cselekmények
esetében a nyomozó hatóságoknak továbbíthatja.
• az érintett személyt megilleti a kamera felvételek visszanézésénél való részvétel joga, a
kamera felvétel tárolási időt követő törlésének követelésére való jog, valamint a továbbításról
való tájékoztatás joga. A jogok megsértése esetén az érintettek az általános adatvédelmi
jogorvoslatra jogosultak.
Az Enyingi Agrár Zrt részletes adatvédelmi szabályait az Adatvédelmi és kezelési szabályzat
tartalmazza.
Jelen tájékoztató mellékletét képezi a kamerákra vonatkozó tájékoztatás.
Mátyásdomb, 2022. február 15.

Szávay Gábor
vezérigazgató

Tájékoztató
a társaság területén működő kamerás megfigyelési rendszerről
A Társaság a mezőgazdasági munkák baleset veszélyére, az alkalmazott technikai
berendezések működőképességének biztosítására, az alkalmazott technológiák pontos
betartására, az állatvédelmi feladatok ellátására és a vagyonvédelemre tekintettel kamerás
megfigyelő rendszereket alkalmaz.
A kamerás megfigyelő rendszerek a látószögükben történő mozgás esetében kapcsolnak be és
élő képet közvetítenek, illetve a felvéltelt rögzítik.
A kamerák elhelyezését és a megfigyelt területet a melléklet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a kamerák a területen munkát végzőket, illetve az oda munkavégzés
vagy egyéb célból belépő személyeket is rögzítik és a rögzített felvételek tárolásra kerülnek,
ezért a munkavállaló igénye esetén megtekintheti a felvételt.

Szávay Gábor
vezérigazgató

Hozzájárulás
személyes adatok kezeléséhez szerződéses partnerek részére
Alulírott, ________________________________(név), mint az Enyingi Agrár Zrt (8134
Mátyásdomb, Ágostonpuszta 0174/32) szerződéses partnere kijelentem, hogy a Zrt
tájékoztatást adott a részemre a személyes adataim kezeléséről és biztosította számomra, hogy
az Adatvédelmi és Kezelési szabályzatot megismerhessem.
A szabályzat és a tájékoztatás alapján jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Zrt az
alábbi személyes adataimat kezelje:
- név, születéskori név
- születési hely, idő
- anyja neve
- lakcím, tartózkodási hely
- állampolgárság
- adóazonosító jel
- személyi azonosító szám – kizárólag ingatlan nyilvántartáshoz kapcsolódó partnereknél
- vállalkozói igazolvány szám, nyilvántartási szám
- őstermelői igazolvány szám, adószám, értékesítési betétlap
- regisztrációs szám
- székhely, telephely
- adószám, közösségi adószám, csoport adószám
- pénzforgalmi adózás jelölése
- bankszámlaszám
- tulajdonát képező ingatlan adatai
- tulajdoni, haszonélvezeti arány
- kamera felvételek
Hozzájárulásom kiterjed az adatok adóhatósághoz, bankhoz, bírósághoz, rendőrséghez,
végrahajtóhoz való továbbítására is.
Telefonszámom és emailcímem kezeléséhez hozzájárulásomat adom, a kapcsolattartás
megkönnyítése érdekében.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Zrt telephelyein kamerák működnek.
A kamerák működéséről tájékoztatást kaptam. Hozzájárulok, hogy a kamerák felvételeit, mint
személyes adatomat, a Zrt kezelje.
Dátum,

________________

