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Az adatkezelő azonosító adatai: 

 

Neve:  

DON-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Székhely: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. 

 

Központi iroda: 5200 Törökszentmiklós, Újtábla dűlő 1. 

  

Cégjegyzékszám: 13-09-126787 

  

Képviseli:  

Bóta István ügyvezető és Ficsor Kornél ügyvezető 

  

Telefonszám: +36 (56) 333-157 

  

Elektronikus elérhetőség: ficsor.kornel@donagro.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

CÍM OLDALSZÁM 

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató célja, jogszabályi környezete 3 

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató hatálya 3 

Alapvető fogalmak 3 

Az adatfeldolgozók adatai 4 

Az érintettek jogai 5 

1. ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 5 

2. RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A 
SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ÉRINTETTŐL GYÜJTÖTTÜK 

6 

3. RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A 
SZEMÉLYES ADATOKAT NEM AZ ÉRINTETTŐL GYŰJTÖTTÜK 

6 

4. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA 7 

5. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ÉRINTETTNEK 8 

6. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ÉRINTETTNEK 8 

7. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOGA AZ 
ÉRINTETTNEK 

9 

8. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, 
ILLETVE AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

9 

9. AZ ADATHORDOZHATÓSÁG JOGA 9 

10. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 9 

11. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBENÉS A 
PROFILALKOTÁS 

9 

12. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 9 

13. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL VALÓ PANASZTÉTEL JOGA 10 

14. AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI 
BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 

10 

Természetes személyek foglalkoztatásával kapcsolatos adatkezelések 11 

Szerződéses jogviszonyokon alapuló személyes adatok kezelése 13 

Adatbiztonsági megfelelősség 14 

Eljárási szabályok adatvédelmi incidens esetén 15 

Záradék 16 

TÁJÉKOZTATÓ a munkavállalók és egyéb foglalkoztatottak személyes 
adatainak kezeléséről  

17 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS kamera rendszer 
használatáról 

21 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS DEKALB® REPCE VETŐMAG KEDVEZMÉNY 
UTALVÁNYHOZ 

22 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS gazdasági társasággal kötött szerződés 
természetes személy munkatársainak elérhetőségi adatai kezeléséhez 

24 

 



3 
 

 

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató célja, jogszabályi 

környezete 

„A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, 

szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan 

gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.” (Rendelet 39) 

Ennek megfelelően jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztatónk célja, hogy bemutassuk a 

DON-AGRO Kft. által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi alapelveket, az adatfeldolgozók 

tevékenységét, valamint az érintett magánszemélyt megillető jogokat, e jogok gyakorlásának 

eljárási szabályait. 

Társaságunk a tájékoztató összeállításánál az alábbi alapvető jogi normákat vette figyelembe: 

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Rendelet”, 

közismerten: „GDPR”) 

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

tv. (továbbiakban: „Infotv”) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: „Ptk”) 

 a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: „Mt”) 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVII. tv. (továbbiakban: „Grtv) 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (továbbiakban: „Számvtv”) 

 a személy- vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. tv. (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”) 

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató hatálya 

Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató a DON-AGRO Kft., mint adatkezelő által, 

természetes személyekre vonatkozó valamennyi személyes adat kezelésére kiterjed. 

Ennek megfelelően természetes személynek tekintjük az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az 

őstermelő, a családi gazdálkodó üzleti partnereinket, munkavállalóinkat.  

Ezen szabályzat nem értelmezhető jogi személyek adatainak (mint pl: székhely, telephely,  

cégjegyzékszám, adószám, árbevétel, foglalkoztatottak száma, stb.) kezelése esetén. 

Jelen szabályzat időbeli hatálya: közzétételétől kezdődően módosításig, illetve visszavonásig. 

 

Alapvető fogalmak 

E szabályzat és tájékoztató vonatkozásában a Rendelet 4. cikkében és az Infotv. 3. §-ában 

definiált fogalmakat használjuk. Eszerint a leggyakoribb alapfogalmak: 

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy 

2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 
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helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható 

3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ 

4. 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. 

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, igy 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 tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

6. 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 

végrehajttatja. 

7. 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 

8. 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 

9. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően 

létrehozott független közhatalmi szerv 

  

Az adatfeldolgozók adatai:  

 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ (RENDSZERGAZDA): 

  Neve: Compnet Informatika és Kereskedelmi Kft. 

  Székhely: 5435 Martfű, Gesztenye sor 3. fsz. 1. 

  Cégjegyzékszám: 16-09-006346 

  Képviseli: Borbély István ügyvezető 

  Telefonszám: +36 (56) 580-500 

  Elektronikus elérhetőség: info@compnet.hu 

 

mailto:info@compnet.hu
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 KAMERÁS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÓ: 

  Neve: Bohács és társai Elektronikai és Biztonságtechnikai Betéti Társaság 

  Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 23.  

Cégjegyzékszám: 16-06-001793 

Képviseli: Bohács Tamás ügyvezető 

Telefonszám: +36 (56) 590-575 

Elektronikus elérhetőség: bohacsbt@bohacs.hu 

 

 

 SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ: 

  Neve: BÓDI és DEMI Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

  Székhely: 5000 Szolnok, Damjanich utca 1. 1. em. 8. 

  Cégjegyzékszám: 16-09-017435   

  Képviseli: Deák Emília ügyvezető 

  Telefonszám:       +36 (30) 985-3817 

  Elektronikus elérhetőség: demi.iroda@gmail.com 

 

 

 

Az érintettek jogai 

1. ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK (Rendelet 12. cikk) 

Társaságunk arra törekszik, hogy adatkezelőként az érintett magánszemély részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást könnyen 

megérthető, rövid és átlátható formátumban, világosan, közérthetően fogalmazzon meg. Az 

információkat írásban, papír alapon vagy digitálisan kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli 

tájékoztatás is lehetséges, amennyiben az érintett személyazonosságát más módon igazolni 

tudtuk. 

Társaságunk késedelem nélkül, de legkésőbb a Rendelet 15-22. cikke szerinti kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedéseiről.  

A Rendelet 13-14. cikke szerinti információkat és a 15-22. valamint 34. cikke szerinti 

tájékoztatást Társaságunk az első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett 

kérelme megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó, akkor Társaságunk az 

adminisztratív költségek fedezetére észszerű díjat számít fel, vagy megtagadja a kérelem 

alapján az ügyintézést. 

mailto:bohacsbt@bohacs.hu
mailto:demi.iroda@gmail.com
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2. RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ÉRINTETTŐL 

GYŰJTÖTTÜK (Rendelet 13. cikk) 

Társaságunk célja, hogy az érintetteket előzetesen tájékoztassuk az adatkezelésről, tekintettel 

arra, hogy az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggésben a Rendeletben 

maghatározott minden információt megkapjon, mielőtt személyes adatait megadná nekünk.  

Ennek keretében ezúton tájékoztatjuk az érintett magánszemélyt: 

 az adatkezelő és annak képviselője kilétéről és elérhetőségéről 

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról 

 a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdekéről 

 adott esetben a személyes adatok címzettjeiről, vagy azok kategóriáiról, ha van ilyen 

 adott esetben arról, hogy harmadik országba kívánjuk továbbítani az érintett 

személyes adatait 

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól 

 az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunknál a rá vonatkozó adatok 

vonatkozásában a hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését, kezelésének 

korlátozását, azok hordozhatóságát 

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult a hozzájárulást 

visszavonni, amely azonban nem érintheti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést 

 panasza esetén a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról 

 arról a tényről, ha személyes adatainak megadása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, illetve a szerződéskötésnek előfeltétele-e a személyes adatok 

megadása, továbbá ennek elmaradása milyen következményekkel járhat 

 az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról. 

 

 

3. RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT NEM AZ 

ÉRINTETTŐL SZEREZTÜK MEG (Rendelet 14. cikk) 

 

Abban az esetben, ha Társaságunk a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, akkor 

az érintettet  

 a személyes adatok megszerzésétől számított egy hónapon belül,  

 ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább 

az első kapcsolatfelvétel alkalmával 

 ha várhatóan más címzettel is közölni fogjuk az adatokat, akkor legkésőbb a személyes 

adatok első alkalommal való ilyetén közlésekor kell tájékoztatni. 

A tájékoztatás a következőkre kell, hogy kiterjedjen ebben az esetben is: 

 az adatkezelő és annak képviselője kilétéről és elérhetőségéről 

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról 

 a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdekéről 
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 adott esetben a személyes adatok címzettjeiről, vagy azok kategóriáiról, ha van ilyen 

 adott esetben arról, hogy harmadik országba kívánjuk továbbítani az érintett 

személyes adatait 

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól 

 az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunknál a rá vonatkozó adatok 

vonatkozásában a hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését, kezelésének 

korlátozását, azok hordozhatóságát 

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult a hozzájárulást 

visszavonni, amely azonban nem érintheti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést 

 panasza esetén a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról 

 arról a tényről, ha személyes adatainak megadása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, illetve a szerződéskötésnek előfeltétele-e a személyes adatok 

megadása, továbbá ennek elmaradása milyen következményekkel járhat 

 az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról. 

 

Ebben az esetben tájékoztatni kell továbbá az érintettet arról, hogy 

 mi volt a személyes adatok forrása 

 illetve az adatok nyilvános adatbázisokból származnak-e. 

 

 

 

4. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA (Rendelet 15 cikk) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől választ kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a személyes 

adatok kezelése megkezdődött, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés célja, 

 az érintett személyes adatok kategóriái 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják 

 az adatkezelés időtartama 

 az  érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó adatok 

helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés 

ellen 

 felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtása 

 ha az adatokat nem az érintettől szereztük be, akkor a forrásokra való minden 

információ 

 automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára vonatkozó minden 

információ. 

Amennyiben az érintett magánszemély a saját személyes adatairól másolatot kér, azt 

Társaságunk – az érintett beazonosítását követően – rendelkezésre bocsátja. Ha az érintett 

magánszemély elektronikus úton nyújtja be kérelmét, az információkat Társaságunk 

elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A másolatok első alkalommal díjmentesen kerülnek 

megküldésre. További másolatokért adminisztrációs költséget számítunk fel. 
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A másolat igénylése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. Ezekben az 

esetekben Társaságunk a másolat igénylését megtagadhatja. 

 

5. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ÉRINTETTNEK (Rendelet 16. cikk) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok 

kiegészítését is. 

 

6. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ÉRINTETTNEK (Rendelet 17. cikk) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

 az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése céljából 

 népegészségügyi közérdek céljából 

 közérdekű archiválás céljából 

 jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Társaságunk az érintettre vonatkozó személyes adatokat – külön kérés nélkül is – törli, ha 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre azokat kezelték 

 az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját jelentő hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja 

 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre 

 a személyes adatokat jogellenesen kezeltük 

 személyes adatokat jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell 
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7. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOGA AZ ÉRINTETTNEK (Rendelet 18. cikk) 

Az érintett magánszemély kérheti az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Erre akkor van 

lehetősége, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amig az adatkezelő ellenőrizni tudja az adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését 

 az adatkezelőnek már nincs szükséges a kezelt adatra, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

A korlátozás időtartama alatt csak az adatok tárolása lehetséges, más adatkezelés nem. 

 

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS 

KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG (Rendelet 19. cikk) 

Társaságunk köteles tájékoztatni az érintettet, ha a Rendelet 16., 17., illetve 18. cikke szerinti 

helyesbítés, törlés vagy adatkezelés-korlátozás történt, kivéve, ha a tájékoztatás eleve 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 

9. AZ ADATHORDOZHATÓSÁG JOGA (Rendelet 20. cikk) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy a személyes hozzájáruláson vagy szerződéses 

jogviszonyon alapuló adatait, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik, másik 

adatkezelőhöz továbbítsa. Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságát. 

 

10. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG (Rendelet 21. cikk) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

közérdeken (Rendelet 6. cikk (1) e ) pontja szerint) , vagy jogos érdeken (Rendelet 6. cikk (1) f) 

pontja szerint) alapuló kezelése ellen. A tiltakozást követően Társaságunk a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan jogos 

okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek a magánszemély érdekeivel, jogaival és 

szabadságával szemben. 

 

11. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN ÉS A PROFILALKOTÁS (Rendelet 22. cikk) 

Társaságunk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Ennek változása 

esetén az érintetteket külön is tájékoztatni fogjuk. 

 

12. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL (Rendelet 34. cikk) 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a magánszemélyek 

jogaira és szabadságaira vonatkozóan, akkor Társaságunk késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről.  
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Ennek során az alábbiakról kell tájékoztatást adni: 

 a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó személy neve és elérhetősége 

 az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeiről 

 Társaságunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett lépeseiről 

Nem kell az érintettet tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha 

 olyan technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, amely a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné tette az adatokat, 

 a tájékoztatás aránytalanul nagy erőfeszítéssel lenne megvalósítható. Ilyen esetben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információ útján kell tájékoztatnunk. 

 

13. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL VALÓ PANASZTÉTEL JOGA (Rendelet 77. cikk) 

Abban az esetben, ha Önt az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy a helyzet rendezése 

érdekében keresse Társaságunk ügyvezetőit (Bóta Istvánt Tel.: 06-30-758-2916 vagy Ficsor 

Kornélt Tel.: 06-30-228-9741) személyesen vagy telefonon. Ha Ön írásban, postai úton kívánja 

panaszát előadni, levelét a Don-Agro Kft. központi irodájába (5200 Törökszentmiklós, Újtábla 

dűlő 1.) küldje. 

Önnek joga van továbbá arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával felkeresse a 

felügyeleti hatóságot.  

Ennek neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1520 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap címe:  www.naih.hu 
 

14. AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ 

VALÓ JOG (Rendelet 79. cikk) 

Fentieken túl Önnek joga van bírósági jogorvoslatra is, amennyiben úgy érzi, hogy személyes 

adatait nem a Rendeletben foglaltak szerint kezeltük. Ebben az esetben az eljárást az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti illetékes bíróságon kell 

megindítani, de az eljárás megindítható az érintett magánszemély szokásos tartózkodási helye 

szerinti uniós tagállam bírósága előtt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Természetes személyek foglalkoztatásával kapcsolatos 

adatkezelések 
 

1. Munkaügyi adatkezelés:  
 

A DON-AGRO Kft-nél munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

magánszemélyekről az alábbi adatokat kezeli:  

 munkavállaló neve 

 leánykori név 

 születési vagy előző név 

 anyja neve 

 születési helye 

 születési ideje 

 állampolgársága 

 TAJ száma 

 adóazonosító jele 

 állandó lakcíme 

 tartózkodási címe 

 előző lakcíme 

 FEOR kódja 

 családi állapota 

 eltartottak neve 

 eltartottak születési dátuma 

 eltartotti minősége 

 bankszámlaszáma 

 telefonszáma 

 e-mail címe 

 személyi igazolvány száma 

 lakcímet igazoló kártya száma 

 munkába lépés kezdő időpontja 

 munkából való kilépés időpontja 

 iskolai végzettséget igazoló okmány száma, kibocsátója 

 a foglalkoztatott díjazásával kapcsolatos adatok 

 letiltások és azok jogosultjai 

 erkölcsi bizonyítvány 

 munkaköri alkalmassági vizsgálatok eredménye 

 külföldi munkavállaló esetében útlevélszám 

 nyugdíjas munkavállaló esetében nyugdíjas törzsszám 

 magánnyugdíjpénztári tagság esetén azonosító szám 

 fénykép (nem a vagyonvédelmi kamera által készített) 

 

 

Az adatkezelés célja: foglalkoztatási jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése. 

Az adatkezelés jogalapja: munkáltatói jogos érdek érvényesítése 
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A kezelt adatok forrása: a foglalkoztatott magánszemély okiratai, nyilatkozata, 

munkaszerződése. 

Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozó:  

 

  Neve: BÓDI és DEMI Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

  Székhely: 5000 Szolnok, Damjanich utca 1. 1. em. 8. 

  Cégjegyzékszám: 16-09-017435   

  Képviseli: Deák Emilia ügyvezető 

  Telefonszám:       +36 (30) 985-3817 

  Elektronikus elérhetőség: demi.iroda@gmail.com 

 

 

Neve: Compnet Informatika és Kereskedelmi Kft. 

  Székhely: 5435 Martfű, Gesztenye sor 3. fsz. 1. 

  Cégjegyzékszám: 16-09-006346 

  Képviseli: Borbély István ügyvezető 

  Telefonszám: +36 (56) 580-500 

  Elektronikus elérhetőség: info@compnet.hu 

 

 

   2.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés: 

 

Tájékoztatjuk, hogy a DON-AGRO Kft. 5200 Törökszentmiklós, Újtábla dűlő 1. alatti 

telephelyünkön biztonsági kamera rendszert üzemeltetünk. 

 

A kamerák elhelyezését figyelemfelhívó táblákkal is megjelöltük! A kamerák felvételei 

alkalmasak az Ön arcképének, járműve rendszámának rögzítésére, ezáltal az Ön 

személyazonosságának nagy valószínűséggel történő beazonosítására. 

 

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, a megbízó 

vagyonának, illetve a képfelvételeken szereplő érintett magánszemélyek vagyonának védelme, 

a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése. A kamerák felvételei nem 

képezik alapját az Ön foglalkoztatásával összefüggésben a munkaidő hatékony 

felhasználásának, munkaköri leírásában foglalt kötelezettségei vizsgálatának, elemzésének, 

foglalkoztatása értékelésének. 

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

A kezelt adatok forrása: magánterületen üzemelő képi adatrögzítő berendezések 

Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozó: 

 

Neve: Bohács és társai Elektronikai és Biztonságtechnikai Betéti Társaság 

  Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 23.  

Cégjegyzékszám: 16-06-001793 

Képviseli: Bohács Tamás ügyvezető 

Telefonszám: +36 (56) 590-575 

Elektronikus elérhetőség: bohacsbt@bohacs.hu 

 

 

mailto:demi.iroda@gmail.com
mailto:info@compnet.hu
mailto:bohacsbt@bohacs.hu
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3.  Céges mobiltelefon használatával kapcsolatos adatkezelés: 
 

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magán célú használatát, a mobiltelefonon 

magán célú adatok, telefonszámok, üzenetek, kép- és hanganyagok, útvonal-koordináták, stb. 

tárolását, továbbítását, más magánszemélyek személyes adatainak felhasználásával, 

kezelésével, tárolásával, stb. kapcsolatos applikációk használatát. 

 

A munkáltató a céges mobiltelefonon tárolt adatokat, képeket, üzeneteket,  applikációkat stb. 

előre be nem jelentett időpontokban ellenőrizheti.  

 

 

4.  Asztali és hordozható számítógépek, informatikai eszközök használatával 

kapcsolatos adatkezelés: 
 

A munkáltató nem engedélyezi a céges tulajdonú asztali és hordozható számítógépek, egyéb 

informatikai eszközök (pendrive, tablet, stb.) magán célú használatát, ezeken magán célú 

adatok, információk, üzenetek, kép- és hanganyagok, stb. tárolását, rögzítését, továbbítását, 

más magánszemélyek személyes adatainak felhasználásával, kezelésével, tárolásával, stb. 

kapcsolatos szoftverek használatát. 

 

A munkáltató a céges informatikai eszközökön tárolt adatokat, képeket, üzeneteket, 

szoftvereket, stb. előre be nem jelentett időpontokban ellenőrizheti.  

 

 

 

 

Szerződéses jogviszonyokon alapuló személyes adatok kezelése 
 

1.  A DON-AGRO Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok, mint üzleti 

partnerek (vevők, szállítók) természetes személy képviselőivel kapcsolatos adatkezelés 

 

A DON-AGRO Kft-vel szerződéses viszonyban álló (vagy leendő) gazdasági társaságok esetében 

az üzleti partnert képviselő természetes személy (ügyvezető, kereskedelmi ügyintéző, 

ügyfélkapcsolati munkatárs, raktáros, stb.) személyes adatai közül a következőket kezeljük: a 

magánszemély neve, címe, munkaköre, telefonszáma, e-mail címe. 

Az adatkezelés célja: a gazdasági társasággal kötött (vagy kötendő) szerződés teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása 

A kezelt adatok forrása: az üzleti partner magánszemély munkavállalója, vagy nyilvános 

adatbázis. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: határozott idejű szerződés lejáratát követő 5 év, 

határozatlan idejű szerződés esetében a szerződés teljesítését vagy felbontását követő 5 év. 

Az adatkezelés címzettjei: a DON-AGRO Kft szakirányú munkavállalói, illetve a tulajdonosok 

 



14 
 

2.  A DON-AGRO Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyekkel, mint üzleti 

partnerekkel (vevők, szállítók) kapcsolatos adatkezelés 

 

A DON-AGRO Kft-vel szerződéses viszonyban álló magánszemélyek az egyéni vállalkozók, az 

egyéni cégek, az őstermelők, a családi gazdaság tagjai lehetnek. Az ő vonatkozásukban 

személyes adatként a következőket kezeljük: szerződött magánszemély neve, születési neve, 

születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, 

adószáma, TAJ-száma, családi gazdaság azonosítója, őstermelői igazolvány száma, egyéni 

vállalkozói nyilvántartási szám, személyi igazolvány száma, telefonszáma, e-mail címe, 

bankszámlaszáma. 

Az adatkezelés célja: a magánszeméllyel kötött (vagy kötendő) szerződés teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása 

A kezelt adatok forrása: a szerződött magánszemély, vagy nyilvános adatbázis. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: határozott idejű szerződés lejáratát követő 5 év, 

határozatlan idejű szerződés esetében a szerződés teljesítését vagy felbontását követő 5 év. 

Az adatkezelés címzettjei: a a DON-AGRO Kft szakirányú munkavállalói, illetve a tulajdonosok 

 

Adatbiztonsági megfelelősség 
 

A DON-AGRO Kft. a személyes adatok kezelése során a legkorszerűbb informatikai eszközökkel, 

korszerű szoftverekkel, vírusvédelemmel és tűzfallal érvényesíti a magánszemélyek 

adatbiztonságához és személyes szabadságához való jogokat. Az elektronikus adathordozókon 

tárolt személyes adatok jelszóval védettek, a hozzáférések jogosultsági szintekkel biztosítottak. 

A személyes adatokat bizalmas adatként minősíti, a munkavállalókkal a személyes adatok 

kezelése vonatkozásában titoktartási kötelezettséget ír elő. A papír alapú dokumentumokon 

rögzített személyes adatokat megfelelő fizikai védelemmel látja el. Ilyen dokumentumok csak 

zárt szekrényekben tárolhatóak. 

 

Az adatvédelmi incidensek felmerülésének csökkentése érdekében személyes adatokat floppy-

lemezen, CD/DVD lemezeken, valamint pendrive-on nem tárolunk, sem ideiglenesen, sem 

archiválási céllal.  

 

A kezelt adatok jellege miatt álnevesítést, vagy egyéb titkosítási eljárást nem alkalmazunk.  

 

Társaságunk honlapján (www.donagro.hu) sütiket (cookie) nem alkalmazunk.  

 

Meggyőződésünk, hogy az alkalmazott technikai és szervezési intézkedések megfelelő 

adatbiztonságot eredményeznek az érintett magánszemélyek jogainak érvényesítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

http://www.donagro.hu/
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Eljárási szabályok adatvédelmi incidens esetén 
 

A DON-AGRO Kft-nél az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, feltárása, illetve 

bekövetkezése esetén a hatósághoz történő bejelentése a Társaság ügyvezetőjének feladata 

és kötelezettsége. (A társaságnál adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztatunk.) 

 

Társaságunk adatvédelmi incidensként kezeli a következő eseményeket: 

 laptop és mobiltelefon elvesztése, ellopása 

 informatikai rendszer feltörése (heckelés) 

 adathalászat 

 elektronikus hulladék (személyes adatok maradnak elavult eszközökön) 

 levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása 

 papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása, vagy olyan helyen hagyása, amely nem 

minősül biztonságosnak 

 papír alapú dokumentum nem megfelelő módon történű megsemmisítése 

 rosszindulatú számítógépes programok, vírusok (pl. zsarolóprogram) 

 személyes adatok jogosulatlan megismerése 

 személyes adatok jogosulatlan közlése 

 személyes adatok nagy nyilvánosság előtti jogellenes közzététele 

 személyes adatok téves címzett részére történő elküldése 

Társaságunk bármely munkavállalója haladéktalanul köteles tájékoztatni a Társaság 

ügyvezetőjét, amennyiben a fentebb felsorolt események bekövetkezéséről tudomást szerez.  

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy 

nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek. (Rendelet 85)  

Ennek elkerülése érdekében a Társaság ügyvezetője indokolatlan késedelem nélkül köteles 

tájékoztatni az érintette(ke)t az incidensről, annak jellegéről és a hátrányos hatások enyhítését 

célzó javaslatokról, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 72 órán belül köteles 

tájékoztatni az illetékes felügyeleti hatóságot, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy 

az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve. (Az adatvédelmi incidens bejelentéséről a nyomtatvány 

mellékelve) 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett adatrendszereket, személyeket, 

adatokat be kell határolni, és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó 

bizonyítékok összegyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk 

helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, és azt 5 évig meg kell őrizni. A 

nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

 az érintett személyes adatok köre 

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és volumenét 

 az adatvédelmi incidens időpontját 

 az adatvédelmi incidens körülményeit, hatását 



16 
 

 az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedéseket 

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat és feladatokat. 

 

Záradék 
 

Jelen szabályzat és tájékoztató az adatkezelő DON-AGRO Kft.  honlapján (www.donagro.hu) digitális 

formátumban, illetve a DON-AGRO Kft. központi irodájában papíralapon kerül közzétételre. A 

szabályzat és tájékoztató az adatkezelő DON-AGRO Kft. ügyvezetője által egyoldalúan módosítható, az 

érintett magánszemélyek egyidejű (előzőekben említett módon történő) tájékoztatása, illetve a 

módosítás jellegéből adódóan az érintett magánszemélyek közvetlen értesítése mellett.  

Törökszentmiklós, 2019. január 7. 

 
 DON AGRO KFT. 
 
 ……………………….. 
 ügyvezető 
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TÁJÉKOZTATÓ ÉS 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

KAMERA-RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL 

 
 
Tisztelt Üzleti Partnerünk! 
Tisztelt Látogatónk! 
 
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a DON-AGRO Kft. 5200 Törökszentmiklós, Újtábla dűlő 1. alatti 
telephelyünkön vagyonvédelmi biztonsági kamera rendszert üzemeltetünk. 
 
A kamerák elhelyezését figyelemfelhívó táblákkal is megjelöltük! A kamerák felvételei 
alkalmasak az Ön arcképének, járműve rendszámának rögzítésére, ezáltal az Ön 
személyazonosságának nagy valószínűséggel történő beazonosítására. 
 
A kamerás képrögzítő rendszer célja: az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság 

védelme, a megbízó vagyonának, illetve a képfelvételeken szereplő érintett magánszemélyek 

vagyonának védelme, a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése. 
 
Adatkezelésünk jogalapja: jogos érdek. Úgy tekintjük, hogy Ön vállalkozásunk jogos érdekét 
elfogadta az adatkezeléshez, amennyiben ezen tájékoztatás ismeretében a kamerával 
megfigyelt területre akár gyalogosan, akár gépjárművel belép. Semmiképpen ne lépjen be, 
amennyiben nem tudja, vagy nem akarja elfogadni vállalkozásunk jogos érdekét.  
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felvételeket alapesetben 30 munkanapig tároljuk. A felvételek 
tárolásának helye az adatfeldolgozással megbízott Bohács Bt. hivatali helyiségei. A felvételeket 
az adatfeldolgozó kijelölt munkatársai, valamint cégünk ügyvezetői és logisztikai vezetői 
tekinthetik meg, jelszó használatával.  
 
Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ez alapján a törvényben  írt 
feltételekkel ezen adatkezelésünkről tájékoztatást,  adathelyesbítést, törlés, zárolás kérhet, 
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz 
fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet. További részleteket illetően kérjük olvassa el 
a törvényt, amely megtalálható itt: www.njt.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.njt.hu/
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

gazdasági társasággal kötött szerződés természetes személy munkatársainak elérhetőségi adatai 

kezeléséhez 

 
 

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK: 

A hozzájáruló neve:  

A hozzájáruló beosztása:  

A hozzájáruló partner kódja (ha van):  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

 

AZ ADATKEZELŐ: 

NEVE: DON-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

SZÉKHELYE: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. 

AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELETÉRE 
JOGOSULT SZEMÉLY: 

Bóta István ügyvezető 
Ficsor Kornél ügyvezető 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása 

AZ ADATHORDOZÓ: papír alapú 

AZ ADAT CÍMZETTJEI: (azon 
személyek, akik az adatokhoz 
hozzáférhetnek) 

az adatkezelő ügyvezetői, kereskedelmi és számviteli 
munkatársai, illetve adatfeldolgozó: BÓDI ÉS DEMI Kft. 
(5000 Szolnok, Damjanich u 1.I. 8.) 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A szerződés hatálya, illetve az érintett magánszemély 
képviselői minőségének fennállását követő 5. év végéig 

AZ ADAT FORRÁSA az érintett személyesen adta meg 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Az érintett személynek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján joga van 

kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását. Az adatok törlését, kezelésének korlátozását az adatkezelő csak jogos 

gazdasági érdekei, illetve jogi kötelezettség teljesítése esetén tagadhatja meg.  

Az érintett személynek joga van az adathordozhatósághoz, illetve jelen nyilatkozatát bármikor 

visszavonhatja. A nyilatkozat visszavonása nem érintheti a visszavonást megelőzően végrehajtott 

adatkezelés jogalapját és jogszerűségét. 

Az érintett személynek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, címe: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 
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A fentiekben szereplő adatokat és tájékoztatást tudomásul vettem, az adatkezelés célját és 

jogalapját megismertem és megértettem, ez alapján önkéntes beleegyezésemet és kifejezett 

hozzájárulásomat adom az adatkezeléshez. 

 

………………………….. , 20… …………. ….. . 

 

 ………………………………… 

 a hozzájáruló aláírása 

 

 


