Az Agrisk Portál
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
a weboldalon keresztül elérhető adatkezelések kapcsán
Az Első Agrárbiztosítási Portál Kft. (székhely: 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 40.,
cégjegyzékszám: 03-09-127897, adószám: 24983394-1-03, telefonszám: 06-1766-45-33, e-mail: info@agrisk.hu, fax: +36-78-999-119, önállóan képviseli:
Surmann Árpád Kálmán ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei
és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek)
adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre
juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos
jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi
Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi

Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a
céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő
adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató
a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt
kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A
Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az
adatkezelés tényleges helyszínén, a 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 40. sz. alatt
is.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát
elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, . Az érintettek körei az egyes
adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
Ajánlatkérés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.
2. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden, az Adatkezelő Agrisk rendszerében regisztrált
természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott biztosítási termék (és
kiegészítő szolgáltatás) kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:
település neve*
növény neve*
földterület*
hozam*
becsült piaci ár*
név*
e-mail cím*
kockázat típusa*
kiegészítő szolgáltatás*
önrész összege*
biztosító kiválasztása ajánlatadáshoz*
regisztráció során megadott adatok*

kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
azonosítás/kapcsolattartás
kapcsolattartás/ajánlat küldéshez
kerül felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kapcsolatfelvételhez
ajánlatkérés/megrendelés regisztrált
érintettek számára érhető el

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása, és ha
lehetséges, a biztosítóval azonnali szerződéskötés lehetővé tétele,
továbbá kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton
keresztül vagy módon, technikailag jellemzően a weboldalon
keresztül elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér, vagy,
ha erre lehetőség van, szerződést köt a biztosítóval.
b. A weboldal https titkosított csatornát használ az adatok felvétele,
kezelése során.
c. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérését biztosító Partnere felé
továbbítja, segíti az ajánlatadás folyamatát, ha az ajánlatadáshoz
szükséges további információ beszerzése, az érintett által megadott
elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép.
d. Adatkezelő, ha szükséges és ha van ehhez megfelelő jogosultsága,
úgy az ajánlato(ka)t átdolgozhatja és/vagy maga is ajánlatot, vagy
ajánlatokat dolgozhat ki.
e. Adatkezelő köteles az érintettel együttműködve az érintett igényeit
és szükségleteit meghatározni és az érintett igényeihez igazodó
termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek közül
kielégítő mennyiségű termékről az érintett befolyásolásától

mentesen, részletes, a termékek összehasonlítására alkalmas
tájékoztatást nyújtani, amely lehetővé teszi az érintett számára a
legmegfelelőbb termék kiválasztását.
f. Adatkezelő a biztosítási termék kiválasztására irányuló tanács
nyújtását nem végezheti, ugyanakkor köteles felhívni az érintett
figyelmét, hogy igényeinek és szükségleteinek megfelelő döntést
hozzon a szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően.
c. Adatkezelő e kötelezettségét az ajánlatok weboldalon történő
szemléltető összehasonlításával teljesíti. Tehát az Adatkezelő a
biztosítóktól kapott válaszokat és ajánlatokat feltárja az érintettek
előtt.
d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy ha az igényfelmérés során megadta elérhetőségét,
azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az
ajánlatokat felé közölje, szükség esetén magyarázza, pontosítsa,
vagy új igényt vegyen fel.
7. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő,
a. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán
belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam
lejártáig kezeli.
b. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán
belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az
érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és
kötelezettségek elévüléséig kezeli.
Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli
az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó
dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, az adatok megadása manuálisan,
a kalkuláció algoritmus segítségével, automatizáltan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: érintett által kiválasztott biztosítótársaság Partner felé kerül
közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal: a kalkuláció automatizált módon működik,
megfelelő matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmazva, amelyek
biztosítják az adatok pontatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a
hibalehetőségek minimálisra csökkentését, továbbá a személyes adatok
biztonságát, kiküszöbölik a hátrányos megkülönböztetést.

13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (ajánlatadást)
megtagadja, mert kalkuláció készítése nem tud történni, vagy
kapcsolatot az Adatkezelő az érintettel nem tud felvenni az ajánlat
pontosítása kapcsán.
Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán
keresztül egy vagy több biztosítási terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.
2. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A gyakorlatban
megállapodás jön létre az érintett és az Adatkezelő biztosítótársaság
Partnere között, így az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása,
teljesítése.
3. Az érintettek köre: Minden a weboldalon regisztrált természetes személy,
aki az Adatkezelő weboldalán keresztül biztosítási terméket (és kiegészítő)
szolgáltatást rendel.
4. A kezelt adatok köre és célja:
település neve*
növény neve*
földterület*
hozam*
becsült piaci ár*
név*
e-mail cím*
kockázat típusa*
kiegészítő szolgáltatás*
önrész összege*
biztosító kiválasztása ajánlatadáshoz*
regisztráció során megadott adatok*

kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
azonosítás/kapcsolattartás
kapcsolattartás/ajánlat küldéshez
kerül felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kalkulációhoz/ajánlatadáshoz kerül
felhasználásra
kapcsolatfelvételhez
ajánlatkérés/megrendelés regisztrált
érintettek számára érhető el

5. Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül biztosítási terméket
(szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak
biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása,
valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
d. Érintett végrehajtja az ajánlatkérés lépéseit, regisztrál a weboldal, ha
addig még nem tette meg, vagy a weboldalra belép.
e. Ajánlatkérés során kalkulált ajánlatot rákattintással elfogadja, és
adatait az Adatkezelőn keresztül a biztosítótársaság Partner felé
továbbíttatja.
f. Adatkezelő az érintett és a biztosítótársaság Partner közötti szerződés
létrehozását és teljesítését, például az érintett által történő pénzügyi
teljesítést nyomonköveti.
b. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele
kapcsolatba lépjen a megrendelés/szerződéskötés részleteinek
egyeztetésével, és/vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban.
7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, az adatok továbbítása manuálisan
történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: érintett által kiválasztott biztosítótársaság Partner felé kerül
közlésre.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal: a kalkuláció automatizált módon működik,
megfelelő matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmazva, amelyek
biztosítják az adatok pontatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a
hibalehetőségek minimálisra csökkentését, továbbá a személyes adatok
biztonságát, kiküszöbölik a hátrányos megkülönböztetést.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (ajánlatadást)
megtagadja, mert kalkuláció készítése nem tud történni, vagy kapcsolatot

az Adatkezelő az érintettel nem tud felvenni az ajánlat pontosítása
kapcsán.
Partnerkártyával kapcsolatos adatkezelés
1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett partnerkártyát rendeljen, amely
segítségével kedvezményeket tud igénybe venni, például az Adatkezelő
biztosítótársaság Partnerei részéről.
2. A partnerkártya megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson
alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki partnerkártyát kíván
igényelni
4. A kezelt adatok köre és célja az igényléssel kapcsolatban:
érintett, mint megrendelő neve*
azonosítás
telefonszám*
kapcsolattartás
e-mail cím*
kapcsolattartás
jelszó
belépési
azonosításhoz
kerül
felhasználásra
ÁSZF elfogadásának jelzése
bizonyítás,
elszámoltathatóság
elvének megvalósulása
adatvédelmi tájékoztatás tudomásul bizonyítás,
elszámoltathatóság
vétele
elvének megvalósulása
hírlevélre feliratkozás jelzése
hírlevél küldéshez kerül felhasználásra
szállítási cím*
partnerkártya leszállításához kerül
felhasználásra
5. A kezelt adatok köre és célja magán a partnerkártyán:
partnerkártya azonosító (kód)*
azonosítás
6. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával a
partnerkártyával elérhető egyedi ajánlatot kaphasson, valamint a
kapcsolattartás.
7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. A partnerkártya igénylés a weboldalon keresztül történik.
b. Az igényeket az Adatkezelő kezeli és dolgozza fel, az igényelt
partnerkártyának azonosító kódot generál és a kártyát legyártatja.
c. Adatkezelő a partnerkártyát az érintett számára postai úton kiküldi.
8. Adatkezelés időtartama: partnerkártya érvényességi idejében, vagy
érintett kérésére törlésig.
9. Az adatkezelés módja: igénylés elektronikusan, manuálisan, partnerkártya
legyártatása automatizáltan, maga a kártya papír alapú (plasztik kártya).

10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
11. Adatközlés: partnerkártya legyártását végző adatfeldolgozó felé a
partnerkártya kódja kerül közlésre, más adat nem, e személy az I. sz.
mellékletben került megnevezésre.
12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Hírlevél küldése
1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más
módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel
hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név*
e-mail cím*

azonosítás
hírlevél kiküldése

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,
elmaradásáról.
6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
7. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes
adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 10.
pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,
valamint az info@agrisk.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről:
Agrárbiztosítási Portál Kft., 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 40.

Első

10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő
törli az adatállományból.
11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett
további hozzájárulást nem ad.
12. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő
linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
13. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
15. Adatközlés: Adatkezelő a Mailchimp hírlevél küldő alkalmazást és
szervereit (adatfeldolgozót) veszi igénybe a hírlevelek kiküldésére.
16. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
17. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
18. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Weboldalra történő regisztráció
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára
regisztráljanak,
megkönnyítve
a
weboldalon
keresztül
elérhető
szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
4. A kezelt adatok köre és célja:

név*
telefonszám*
e-mail cím*

jelszó*
ki
ajánlotta
kérdésre
partnerkártya száma

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás/belépéshez
szükséges információ az e-mail címre
kerül továbbításra, így azonosítást is
szolgálja
azonosítás/későbbi
belépéshez
szükséges
adott megjelölt
partnerkártya
birtokos
kedvezményben részesítése

5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak,
kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése,
a
szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a
kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent
meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással)
eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
c. Sms küldés történik validáláshoz az adatbiztonság követelményének
teljesítése miatt (kétlépcsős azonosítás).
d. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra
szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
e. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja
az e-mail címmel, jelszóval.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, a megadás manuálisan, a
feldolgozás automatizáltan történik.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: az I. sz. mellékletben meghatározott tárhelyszolgáltató, mint
adatfeldolgozó tárolja, kezeli az adatokat.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Bejelentkezés a weboldalon
1. Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.
2. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes
adatainak megadásával belép.
4. A kezelt adatok köre és célja:
regisztráció során megadott e-mail azonosítás bejelentkezéshez
cím *
jelszó*
azonosítás bejelentkezéshez
5. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása,
jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott
adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent
meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással)
eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
c. Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a
felhasználót beengedi az oldalra.
d. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van
a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott
funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet
az e-mail címére.
e. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a
bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a
célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán
jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán
keresztül.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Weboldal látogatási adatok
I.

Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan
oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a
látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi
befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és
biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
2. Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk
meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem
az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában
megadná.
II.

Cookie-k

3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében
foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus
hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető
világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt
adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt
analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább
határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő
működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő
nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő
működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által
keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az
érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra
használhatók fel.
iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k,
amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal
megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e
hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére
vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy
melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
b. Funkcionális cookie-k
i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire
szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett
által választott beállításokat (például: szín, betűméret,
elrendezés).
c. Célzott cookie-k
i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon
megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési
köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatásokhoz,
termékekhez
kapcsolódó
hirdetések
találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok
elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik
fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie,
amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy
kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél
számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más
weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett
számára.
5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,
felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének
fokozása érdekében.
III.

Analitika, Facebook pixel (képpont)

6. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett
Facebook
pixel
(korábban
konverziókövetési
képpont)
eszköz
használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a
Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott
egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei
megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan
felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb
valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes
adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel
használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található
bővebb információ.

IV.

Facebook remarketing

7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet
helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató
felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon
akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing
kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A
kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon
található bővebb információ.
V.

Google Adwords remarketing

8. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet
helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató
felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon
akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek,
és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival
kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet
személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet
használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található
bővebb információ.
9. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja
személyes adatok gyűjtésére.
10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes
böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak
azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan
visszautasítani.
11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző
eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy
bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon,
amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha
a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz.
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az

esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az
adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett
előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez
szükséges.
Adatkezelő biztosítótársaság
meghatározásra.

Partnerei

az

I.

sz.

mellékletben

kerültek

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a
helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bizonyos esetben az
adathordozhatósághoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz
fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek
meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja
– az info@agrisk.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött
nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől
számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és
megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a
Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben
együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél
élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső
Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag
elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is)
gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);

•
•

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező
károsodások
helyreállíthatóságáról
(archiválás,
tűzvédelem).

Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
•

•

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba
vetette,
a
vonatkozó
hatósági
határozatok
számai
a
http://www.agrisk.hu/ oldalon megtalálhatóak.
a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti
megváltoztatására a jogot
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