Agrovirtus - Adatkezelési Tájékoztató
Az AGROVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tata, Platános tér 1.,
cégjegyzékszám: 11-09-017944, a továbbiakban: AGROVIR Kft. vagy Adatkezelő) elkötelezett amellett,
hogy az Agrovirtus verseny és hozzátartozó programok résztvevőinek, az Agrovirtus hírlevélre
feliratkozók, valamint az Agrovirtus weboldal karrier felületén feliratkozók információs önrendelkezési
jogát tiszteletben tartsa. Ennek érdekében az AGROVIR Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát
garantálja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen
tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Az AGROVIR Kft. adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólagosan:






Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk)
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) 2016/679 rendelete természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel.

A Felhasználó a Webportál látogatásakor megadott hozzájárulásával, illetve a szolgáltatások vagy azok
egy részének igénybevételével, használatának kezdeményezésével egyetért, valamint elfogadja hogy
adatot szolgáltat az AGROVIR Kft. számára, és tudomásul veszi, hogy a Webportál egyes részei
látogatásához, egyes szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználó adatszolgáltatása szükséges. A
Webportál egyes elemei, funkciói, szolgáltatások igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után
válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért
személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is elfogadja, hogy nem fér hozzá a Webportál bizonyos
részeihez, egyes szolgáltatásokhoz, a szolgáltatások egyes elemeihez.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

I.

Az Agrovirtus versenyen és kapcsolódó rendezvényeken résztvevők
adatakezelésének célja, időtartalma, köre és jogalapja

Adatkezelő adatai, elérhetősége: AGROVIR Kft., 2890 Tata, Platános tér 1.
Adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó neve és elektronikus elérhetősége: Okner Péter,
info@agrovirtus.hu
Adatkezelés célja: Az Agrovirtus versenyre jelentkező hallgatók adatainak kezelése a versenyre történő
jelentkezés során, a versenyhez kapcsolódó versenyfeladatok, szakmai anyagok és a versennyel
kapcsolatos információk kiküldése céljából.
Adatkezelés időtartama: A regisztrációtól az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési
kérelméig).

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: Az érintettek neve, email címe, képzési intézményének neve.

II.

Az Agrovirtus hírlevélre feliratkozók adatakezelésének célja, időtartalma, köre
és jogalapja

Adatkezelő adatai, elérhetősége: AGROVIR Kft., 2890 Tata, Platános tér 1.
Adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó neve és elektronikus elérhetősége: Okner Péter,
info@agrovirtus.hu
Adatkezelés célja: Az Agrovirtus hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatainak kezelése hírlevél
küldése céljából.
Adatkezelés időtartama: A regisztrációtól az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési
kérelméig).
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: Az érintettek neve, email címe, képzési intézményének neve.
Az Adatkezelő a www.agrovirtus.hu URL címen elérhető webportálon (a továbbiakban: Webportál) mint annak kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője - lehetőséget nyújt a Felhasználók részére, hogy
hozzájárulásukkal feliratkozzanak a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó
szolgáltatásra, melynek keretében a Felhasználók a Webportálon belül személyre szóló elektronikus
értesítésben, vagy e-mailben tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő és regisztrált partnerei által nyújtott
szolgáltatásokról, legfrissebb állásajánlatokról illetve toborzási tevékenységükkel kapcsolatos híreiről.
A hírlevelek és elektronikus hirdetések közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést
tartalmazhatnak. Az adatkezelés a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó
szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklámcélból, a hírlevelek, elektronikus hirdetések
küldése céljából történik.
A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett
önkéntesen megadott előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása mely megfelelő tájékoztatáson
alapul. A hírlevélre és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás a Webportálra történő
regisztráció során is lehetséges. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatás igénybevétele, illetőleg
az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes és ingyenes. Az Adatkezelő nem
továbbítja harmadik személyeknek az Ön hírlevéllel és elektronikus hirdetési szolgáltatással
kapcsolatban megadott személyes adatait.
Amennyiben a jelen Szabályzatban foglalt célokon kívüli kezelése válik szükségessé az Ön személyes
adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön
hozzájárulását fogja kérni.
Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való
feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.
Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelheti a hírlevél és elektronikus
hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait. Ön a hírlevél és elektronikus hirdetés
szolgáltatásra korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az
Adatkezelő az általa vezetett hírlevélről és elektronikus hirdetési szolgáltatással kapcsolatos külön

nyilvántartásából is haladéktalanul törli az Ön adatait. A visszavonó nyilatkozatot Ön megteheti az
adott hírlevélben, elektronikus hirdetésben található leiratkozó linkre kattintva vagy az
info@agrovirtus.hu e-mail címre küldött e-mail útján.

III.

Az Agrovirtus weboldalán keresztül munkára jelentkezők adatainak célja,
időtartalma, köre és jogalapja

Adatkezelő adatai, elérhetősége: AGROVIR Kft., 2890 Tata, Platános tér 1.
Adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó neve és elektronikus elérhetősége: Okner Péter,
info@agrovirtus.hu
Adatkezelés célja: Az Ön személyes adatainak kezelésére az agrovirtus.hu internetes felületen
álláskeresés elősegítése, munkáltatók megismertetése, a munkáltatók és a munkavállalók közötti
kapcsolat lehetőségének megteremtése, valamint az ezekhez kapcsolódó adatbázis kezelés – ideértve
az állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is – céljából kerülhet sor.
Adatkezelés időtartama: A regisztrációtól az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési
kérelméig).
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott
hozzájárulása. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére - függetlenül az adat
közlésének módjától és az adat típusától- azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és
hozzájárul az abban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely
időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulását úgy tudja visszavonni, ha törli a profilját.
Az Adatkezelő Önt az adatkezelés fent ismertetett céljai bármelyikéből – különösen az álláskeresés
elősegítése céljából – az Ön által megadott elérhetőségei bármelyikén jogosult megkeresni az
adatkezelés időtartama alatt. Továbbá az Adatkezelő a rendszer használatáról, újdonságairól az abban
bekövetkező esetleges változásokról bármikor értesítheti Önt az Ön által megadott elérhetőségei
bármelyikén. Amennyiben nem kíván ilyen értesítést kapni, az értesítésben található linken
leiratkozhat.
. Kérjük és javasoljuk, hogy a Webportált és szolgáltatásainkat csak a 16. életévüket betöltött
személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem
töltött kiskorúak, valamint a cselekvőképességükben részlegesen korlátozott Felhasználók esetében a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében adatkezelésükhöz a törvényes képviselőjük
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználók
önállóan adhatnak hozzájárulást, jognyilatkozatuk érvényességéhez törvényes képviselőjük
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát
megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás
megfeleljen a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő
megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
A Webportált és az egyes szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése, az Adatkezelővel szerződő
Munkáltató pedig munkaerő keresés céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó
szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott,
hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által

generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó
által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Webportál bármely tartalmi elemét, elnevezését,
elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését,
tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések
célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Adatkezelő akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt
adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.
Az Adatkezelő nem kéri GDPR szerinti különleges adat rendelkezésre bocsátását, kérjük lehetőség
szerint ne adjon meg ilyen adatot. Az Adatkezelő ennek megfelelően nem vállal felelősséget a kifejezett
kérése nélkül tudomására hozott különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában
ne adjon meg ilyen adatokat.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok
továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például,
amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön
személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a
nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Az Ön adatai –
személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók, valamint statisztikai célú
felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.
Az Ön adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára az alábbiak szerint válnak hozzáférhetővé: az
álláshirdetésre való jelentkezésével az adatlapját név, fénykép, email cím és telefonszám nélkül
tekintheti meg, majd a munkáltató általi pozitív visszajelzés esetén válik hozzáférhetővé az névvel,
fényképpel, email címmel és telefonszámmal kiegészült teljes adatlapja. Az érintett a regisztrációval,
adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy adatait az Adatkezelővel szerződő munkáltatók megismerjék. A Felhasználó az adott
álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten megadja a hozzájárulását adatai adott munkáltatóhoz
történő továbbításhoz.
Amennyiben a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt célokon kívüli adatkezelés válik szükségessé az
Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön
külön hozzájárulását fogja kérni.
Kezelt adatok köre: az Adatkezelő az Ön által megadott; továbbá – amennyiben a vonatkozó adatok
átadásához Ön hozzájárult – az Adatkezelővel szerződő Munkáltatók részére is továbbítható alábbi
személyes adatokat kezeli:






alap adatok: név, e-mail cím, telefonszám, fénykép, beszélt nyelvek, Facebook ID (amennyiben
a Facebook profilján keresztül regisztrál)
tanulmányok: iskola, szakirány, időtartama, van-e hallgatói jogviszonya, van-e felsőfokú
végzettsége és ha igen, akkor milyen szintű
szakmai tapasztalat: alkalmazó megnevezése, betöltött pozíció, tevékenység rövid leírása,
tevékenység időtartama
érdeklődési kör/hobbi: megnevezése, rövid leírása
keresett állással kapcsolatban megadott információk: preferált lokáció, hetente vállalt órák
száma, milyen képzettségei vannak, keresett állás típusa, keresett állás preferált területe

Az adatok forrása:




Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfél által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más
forrásból nem gyűjt.
Az adatok megadása az Ügyfél regisztrációja és adatlapjának kitöltése során történik. Az Ügyfél
a regisztráció során megadja a nevét, email címét, jelszavát, majd az oldalra való
bejelentkezést követően megadhatja a végzettségére, képességeire, készségeire vonatkozó
adatokat, az álláskereséssel kapcsolatos adatokat.

Az Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelések kivételével
– törli a Felhasználó adatlapját, így a Felhasználó adatait is, ha az Ügyfél deaktiválta a profilját, a
deaktiválás után egy évvel, továbbá aktív státusz esetén, ha egy évig nem lépett be a rendszerbe.
Ezen két esetben az Adatkezelő e-mail útján értesíti a Felhasználót arról. hogy ha nem erősíti meg a
regisztrációját adatai törlésre kerülnek.
Kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az
adatokat. Az Adatkezelés biztonsága: Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai
rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét.
Az Adattovábbításra csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kerül sor az állásokra való jelentkezésével,
Adatkezelő minden esetben megköveteli az adatot megszerző harmadik személytől, hogy az
adatkezelés megfelelő biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során
meghatározott célból kezelje. Felhívjuk figyelmét, hogy Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy az
Adattovábbítás címzettjei mechanikusan nem rögzítették az Ön adatait.
Az Adatkezelő a GDPR szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve 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.
Az Adatkezelő a GPDR rendelkezései szerint valamennyi adatkezelési tevékenyégéről adatkezelési
nyilvántartást vezet a GDPR szerinti tartalommal, amelynek részét képezi az adattovábbítások
nyilvántartása is. Az állásokra való jelentkezés és a pozitív visszajelzés idejét naplózzuk.

IV.

Sütik (cookie-k) használatának szabályzata / Cookie Policy

Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet a számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb,
Internetes hozzáférést biztosító eszközére, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan
funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik "passzívak", azaz nem
tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem

férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel azonban a felhasználó igényeire és
navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a cookie-kat
folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat,
valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek
lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k többszintű elfogadását, azok érvényességi
idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

Ez a weboldal milyen sütiket használ?
Statisztikai cookie (süti)
A Google Analytics külső szervere segíti ezen regisztrációs honlapok látogatottsági és egyéb
webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Adatkezelés célja: A felhasználói szokások megismerése, elemzése.
Adatkezelés időtartama: Az érintett felhasználónak a weboldalon folytatott tevékenysége alatt.
Kezelt adatok köre: Az érintettek weboldalon folytatott tevékenysége. Személyes adatok ezen
tevékenység során nem kerülnek rögzítésre.
Adatbiztonság: Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és
megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok
biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

V.

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználók, az érdeklődők, valamint a honlapon böngészők ( a továbbiakban együtt: „ Érintettek”)
tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az info@agrovirtus.hu email
címen keresztül.
Az Érintett kérelmére az Agrovir Kft., mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa
megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg.
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 kezelése jogellenes; az érintett kéri ; 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. 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. Az adatkezelő értesíti az érintettet a helyesbítésről, zárolásról és törlésről, továbbá
mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. 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
30 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 fordulás lehetőségéről.
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 törvényben előírt határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
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 megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett – a jogszabály által kötelező adatkezelés kivételével – tiltakozhat személyes adatai kezelése
ellen, téves adatkezelés ellen panaszt terjeszthet elő az AGROVIR Kft. felé. A tiltakozás, panasz
előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait. A
panasz elbírálásában az adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó működik közre. Az
érintett panasszal élhet a.) az AGROVIR Kft. kapcsolattartója felé b.) a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) felé c.)
Bírósághoz fordulhat.

