Agrovirtus - Adatkezelési Tájékoztató
Az Agrovir Kft. elkötelezett, hogy az Agrovirtus versenyben résztvevők adatkezeléshez kapcsolódó
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseivel
összhangban kezeli.

I.

A verseny résztvevők adatainak célja, időtartalma, köre és jogalapja

Adatkezelő adatai, elérhetősége: Agrovir Kft., 2890 Tata, Platános tér 1.
Adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó: 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 a verseny hivatalos zárásáig, vagy az érintett hozzájárulása
visszavonásáig (törlési kérelméig). A verseny díjazottjai esetében a díjak felhasználásának időpontjáig.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja).
Kezelt adatok köre: Az érintettek neve, email címe, képzési intézményének neve.

II.

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.

I.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ügyfélszolgálat
útján, az info@agrovirtus.hu email címen keresztül. Az érintett kérelmére az Agrovir Kft., mint
adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, 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. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő
csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az
adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv., mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
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 kötelező adatkezelés
kivételével); az 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 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.
Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 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. Az érintett
a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott esetekben 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 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 (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) felé c.) Bírósághoz
fordulhat.
2018. szeptember 13.
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