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Adatkezelési tájékoztató 

  

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása az VAgro 

Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. által végzett adatkezelésekről. 

A VAgro Kft. elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartására, különös 

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános 

adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). 

Alábbi adatkezelési tájékoztatót www.vagro.hu címen elérheti, telephelyünkön megtekintheti, 

illetve kérés esetén postai- nyomtatott úton rendelkezésére bocsájtjuk. (írásos tájékoztató az 

info@vagro.hu címen kérhető) 

 

Adatvédelmi fogalomtár 

GDPR 

Az Európai Parlament és a 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) 

Infotv. 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

NAIH 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Érintett 

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Azonosítható természetes személy  

Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

http://www.vagro.hu/
mailto:info@vagro.hu


 
 

 

Személyes adat 

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ. 

A személyes adatok különleges kategóriái  

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Egészségügyi adat 

Egy természetes személy testi vagy pszichikai 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. 

Adatkezelés  

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 

uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adattovábbítás 

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Közvetett adattovábbítás 

Személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében 

adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más 

harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása. 



 
 

 

Nyilvánosságra hozatal 

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés 

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Címzett 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Harmadik fél 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az érintett hozzájárulása 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Tiltakozás 

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

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 eredménye 

 

Személyes adatok  a VAgro Kft.-ben 

         I.            A VAgro Kft., mint adatkezelő 

A VAgro Kft. üzleti alaptevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, személyes 

adatokat elsősorban abból a célból kezelünk, hogy szolgáltatásinkat a jogszabályoknak 

megfelelően nyújthassuk Önnek, illetve kapcsolatot tudjunk tartani Önnel. 



 
 

 

1.       A VAgro Kft.-vel kötött szerződések előkészítése és teljesítése körében felmerülő 

adatkezelések 

Ahhoz, hogy a VAgro Kft. Önnel, mint mezőgazdasági őstermelővel, vagy egyéni 

vállalkozóval szerződést köthessen, szükségünk van bizonyos személyes adatokra Önről. 

Abban az esetben, ha a VAgro Kft. szerződéses partnere nem mezőgazdasági őstermelő vagy 

egyéni vállalkozó, hanem gazdasági társaság, a szerződés előkészítése és teljesítése (teljesítés 

ellenőrzése) céljából szükségessé válik az a VAgro Kft.-vel szerződést kötő cég 

munkatársainak, vagy képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatainak kezelése is. 

A kezelt adatok körét minden esetben az adott szerződés egyedi sajátosságai határozzák meg, 

de általánosságban elmondható, hogy ezekben az esetben Önről a nevét, lakcímét, 

telefonszámát, e-mail címét, adószámát valamint a szerződés formanyomtatványán szereplő 

további adatokat kezeljük. Az adatkezelésünk jogalapja ezekben az esetekben részint 

jogszabály, részint a szerződés teljesítése (ellenőrzése, esetlegesen a teljesítés 

kikényszerítése). A VAgro Kft. a papír alapon és elektronikusan tárolt szerződéses adatokat a 

polgári jogi általános elévülési idő leteltéig, 5 évig őrzi, kivétel a számviteli jogszabályok 

szerint bizonylatokat, amelyek őrzési ideje ettől eltérően 8 év. 

2.       A VAgro Kft. honlapja www.vagro.hu  

A www.vagro.hu weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának 

megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok 

megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit 

az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói 

élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet 

manapság minden böngésző támogat. 

Sütik használata: weboldalunk fejlesztése, az Ön navigációjának megkönnyítése 

weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes 

felhasználói élményt, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja 

weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy 

használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói 

élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon, 

böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, 

Sütik ellenőrzése, kikapcsolása: minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a 

változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek 

a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az 

automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy 

engedélyezi-e a sütiket. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk 

használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k 

alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja 

weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően 

fog működni böngészőjében. 
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3.       Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése 

Az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a jelentkezésben szereplő személyes 

adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés 

beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából a VAgro Kft. minden 

álláshirdetésben megjeleníti a tájékoztató elérhetőségét (www.vagro.hu) ill. igény esetén 

postai úton elküldi. Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, 

valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok 

eredményéről. A jelentkezéskor kapott személyes adatokat a VAgro Kft. a pályázat 

elbírálásáig őrzi, utána azonnal törlésre kerülnek. 

4.       Munkáltatói adatkezelés 

A munkáltatói adatkezelésről a VAgro Kft. dolgozói tájékoztatást kapnak, ennek tudomásul 

vételéről írásban nyilatkoznak. 

 

A VAgro Kft. által kezelt személyes adatokat kizárólag a cég ügyvezetője, iroda vezetője, 

valamint a VAgro Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő iroda kezelheti. 

A VAgro Kft. a papír alapú személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat szigorú 

biztonsági feltételek mellett elzárva tárolja, illetéktelenek nem férhetnek hozzá. 

Vállalkozásunk rendelkezik azokkal, az informatikai- fizikai eszközökkel, amelyek az 

adatvédelmi incidensek bekövetkezésének esélyét csökkentik (riasztó, vírusvédelem, 

jelszókezelés, operációs rendszer frissítése, jogtiszta szoftverek használata stb.) 

A VAgro Kft adatvédelemért felelős munkatársai folyamatos továbbképzéssel, utánjárással 

biztosítják az adatbiztonság megfelelő szinten tartását. 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdések, panaszok: 

Adatvédelemért felelős személy: Végert Ádám Ügyvezető 

Székhely: 2851. Környe, Beloiannisz u. 124. 

Email cím: info@vagro.hu 

Telefon: 30/739-8145 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az Önnek joga van 

a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A 

Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további 

jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, 

adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák. 
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