
SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSI SZABÁLYZATA

Üzleti vállalat
AGROLOGISTIC PARK s.r.o.
Cégjegyzékszám: 50 762 923
Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Kapcsolattartási adatok:
044 58 Milhosť 132
Tel.: +421 948 683 512
E-mail: info@agrologisticpark.sk; office@agrologisticpark.sk
Web: www.agrologisticpark.sk

Az AGROLOGISTIC PARK s.r.o. vállalat az ügyfelek és a weboldalra látogatók iránti
tájékoztatási kötelezettségének eleget téve kiadja az alábbi

személyiadat-feldolgozási szabályzatot
(a továbbiakban szabályzat).

 
Ez a szabályzat részletesebben ismerteti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április
27-i  keltezésű,  az  egyének  védelméről  szóló  2016/679  sz.  rendelet  13.  cikkelyének
rendelkezéseit  a  személyi  adatok  feldolgozásának  és  ezen  adatok  szabad  mozgásának
tekintetében (a továbbiakban csak „GDPR“), mégpedig az adatkezelő különleges feltételeivel
összhangban.

Ezen szabályzat  szabályozza a  transzparens  információkat,  értesítéseket  és  eljárásokat  az
ügyfél és a kezelő weboldalát látogató pozíciójában lévő egyének jogainak gyakorlásához azok
személyi adatainak az adatkezelő által történő feldolgozásával kapcsolatosan.

1. Kifejezések
Adatalany: Olyan egyén (fogyasztó vagy önálló keresettel rendelkező személy), akire a 
személyi adatok vonatkoznak (a továbbiakban csak „ügyfél“).
Személyi  adat:  Valamennyi  információ  egy  azonosított  vagy  azonosítható  ügyfélről;  az
azonosítható ügyfél olyan egyén, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, konkrétan
egy  bizonyos  azonosítóra  (például  névre,  azonosítószámra,  helyadatokra,  hálózati
azonosítóra  vagy  az  ezen  egyén  egy  vagy  több  konkrét  fizikai,  fiziológiai,  genetikai,
pszichikai,  gazdasági,  kulturális  vagy  közösségi  azonosító  jelére)  való  hivatkozással  (a
továbbiakban csak „adatok“ vagy „információk“).
Adatkezelő:  Az  az  alany,  aki  meghatározza a  személyi  adatok feldolgozásának célját  és
eszközeit, a feldolgozást végzi és felelősséget vállal ezért a feldolgozásért. A személyi adatok
kezelője  az  AGROLOGISTIC  PARK  s.r.o.  vállalat,  cégjegyzékszám:  50 762  923  (a
továbbiakban csak „mi“).
Feldolgozó:  Az az alany, aki a törvény vagy az adatkezelő megbízása alapján személyi
adatokat dolgoz fel az adatkezelő számára, mégpedig a személyiadat-feldolgozási szerződés
alapján (a továbbiakban csak „üzleti partner“ vagy „partner“).

Weboldal: A weboldal a www.agrologisticpark.sk címen érhető el. 

A személyes adatok feldolgozásának célja: A személyi adatok feldolgozásának oka. Ilyen
ok  lehet  például  a  szolgáltatásaink  iránti  kereslet  kérdéseinek  megvitatása,  szerződés
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teljesítése,



visszajelzések  kezelése  vagy  jogaink,  vagyonunk  és  biztonságunk,  illetve  más  személyek
jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.

2. Milyen személyi adatokat dolgozunk fel?
A vonatkozó jogcímre és a feldolgozás céljára kapcsolódva az alábbi személyi adatokat, illetve 
személyiadat-kategóriákat dolgozzuk fel:

a) azonosító és címadatok: pl. kereszt- és vezetéknév, székhely címe, kézbesítési cím,
cégjegyzékszám

b) elektronikus kapcsolattartási adatok: pl. telefonszám, e-mail-cím
c) a  jogviszonnyal  kapcsolatos  egyéb  személyi  adatok:  bankszámlaszám,

rendelési  előzmények, egyéb adatok, jellemzően a kapcsolatfelvételi  űrlapban vagy
más  dokumentumokban  és  a  velünk  való  kommunikáció  során  megadott  adatok,
beleértve a későbbi frissítéseket is (pl. számlaszám, akadémiai cím stb.)

3. Milyen a személyi adatok eredete?
Csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön megad nekünk a kapcsolatfelvételi űrlap
kitöltésével,  e-mail  küldésekor  vagy telefonban,  a  közösségi  és  szakmai  hálózatokon való
kommunikáció,  személyes  tárgyalások,  szerződés  tervezetek  vagy  más  üzleti  iratok  vagy
harmadik felek ajánlásai során. Ezek jellemzően:

 azonosító és címadatok
 elektronikus kapcsolattartási adatok
 a jogviszonnyal kapcsolatos egyéb személyi adatok

4. Miért dolgozunk fel személyi adatokat?
Az Ön személyi adatait az alábbi célokból dolgozhatjuk fel:

 Szerződéses viszony teljesítése
 Cél: a szerződés szerint Önnek joga van a megrendelt szolgáltatásokhoz. Ezzel

szemben  nekünk  jogunk  van  a  megbeszélt  ár  kifizetésére.  Ahhoz,  hogy
teljesítsük a kötelezettségünk ránk eső részét és ellenőrizhessük az Önre eső
rész teljesítését, fel kell dolgoznunk az Ön azonosító és címadatait, elektronikus
kapcsolattartási adatait és más, a szerződéses viszonnyal kapcsolatos személyi
adatokat (pl. számlaszám).

 Jogalap:  a  személyi  adatok  feldolgozását  a  szerződéses  viszony  teljesítése
céljából az Ön és mi köztünk meglévő jogviszony indokolja.  A személyi adatok
szolgáltatása jelen esetben szerződéses követelmény, mely nélkül a szerződés
nem köthető meg.

 Tárolási  időszak:  az  adatok  tárolási  idejét  az  ügyfél  és  köztünk  lévő
szerződéses viszony időtartama határozza meg.

 Ügyfelekkel  való  kommunikáció,  elégedettség  értékelése,  visszajelzések,
panaszok és reklamációk kezelése

 Cél:  adatait  kérdései  (jellemzően  webes  kapcsolatfelvételi  űrlapon  vagy  e-
mailen keresztül), visszajelzései,  panaszai kezelésére használjuk. Felvehetjük
Önnel a kapcsolatot elégedettségi felmérés kitöltésével kapcsolatosan is.



A további adatokat a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogai, valamint a személyi
adatai  feldolgozásával  kapcsolatos  jogai  érvényesítése  céljából  is
feldolgozhatjuk.

 Jogalap: személyi  adatok feldolgozását az ügyfelekkel és üzleti  partnerekkel
való kommunikáció, az elégedettség felmérése, a visszajelzések, panaszok és
reklamációk  kezelése  céljából  az  ügyfelekkel  és  üzleti  partnerekkel  való
kommunikáció lehetőségére vonatkozó jogos érdekeink indokolják. A személyi
adatok  szolgáltatása  ebben  az  esetben  nem  törvényes  vagy  szerződéses
követelmény.  Ön nem köteles  ebből  a célból  személyi  adatokat  szolgáltatni
nekünk.

 Tárolási  időszak: az adatok tárolási  ideje a szerződéses viszony időtartama,
majd az annak érvényességét követő 5 év.

 Jogaink, vagyonunk és biztonságunk, illetve más személyek jogainak, 
tulajdonának vagy biztonságának védelme

 Cél: Az Ön adatait (konkrétan a szerződésekben szereplőket) felhasználhatjuk
a  törvényellenes  tevékenység,  csalások,  visszaélések,  az  üzleti  feltételeink
megszegésének megelőzésére vagy felderítésére, valamint arra, hogy eleget
tegyünk  a  bíróság,  vagy  más  bűnmegelőzési  vagy  közigazgatási  szervek
döntésének, vagy az érvényes jogi előírások által meghatározott feltételeknek.

 Jogalap:  a  személyi  adatok  feldolgozását  saját  jogaink,  tulajdonunk  vagy
biztonságunk vagy más személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának
céljából  a  mi  jogaink,  tulajdonunk  vagy  biztonságunk  vagy  más  személyek
jogainak,  tulajdonának  vagy  biztonságának  jogos  védelme  indokolja.  A
személyi  adatok  szolgáltatása  ebben  az  esetben  nem  törvényes  vagy
szerződéses követelmény. Ön nem köteles ebből a célból személyi adatokat
szolgáltatni nekünk.

 Tárolási  időszak:  az  adatok  tárolási  időszaka  a  szerződéses  viszonyaink
érvényességét követő 5 év, esetleg a hozzájutásuktól számított 5 év.

 Számviteli és adózási célok
 Cél:  Az  Ön személyi  adatait  azért  is  kell  feldolgoznunk,  mert  a  vonatkozó

számviteli és adózási törvények ezt kötelezővé teszik.
 Jogalap:  a  személyi  adatok  feldolgozását  számviteli  és  adózási  célokra  a

szerződéses kötelességeink teljesítése indokolja. Ezeket az adatokat Önről fel
kell dolgoznunk.

 Tárolási  időszak:  a  számviteli  adatokat  10  évig  dolgozzuk  fel,  az  adóügyi
bizonylatokat 10 évig.

5. Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?
Az Ön személyi adataihoz elsősorban az alkalmazottaink férnek hozzá, akiknek szükségük van
ezekre az adatokra ahhoz, hogy tudjuk Önnek nyújtani a szolgáltatásainkat.  

Az alkalmazottainkon és kapcsolódó üzemeinken kívül adatait át kell adnunk különböző üzleti
partnereknek, akik lehetővé teszik a működésünket. Nagyon gondosan válogatjuk ki azokat a
partnereket, akiknek továbbítjuk az Ön személyi adatait. Csak azokkal dolgozunk együtt, akik



képesek  biztosítani  a  személyi  adatok  olyan  technikai  és  szervezeti  védelmét,  hogy  ne
kerülhessen  sor  az  adataihoz  való  jogosulatlan  vagy  véletlenszerű  hozzáférésre  vagy  az
azokkal  való  visszaélésre.  A  biztosított  adatokat  nem  használhatják  fel  más  célra,  csak
amilyenre hozzájuk fértek.

Személyi adataihoz a partnereink (címzettek) következő kategóriái férhetnek hozzá:
 Azok a partnerek, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, akik biztosítják

egy  bizonyos  szolgáltatás  technikai  hátterét,  és  olyan  technológiák
szolgáltatói, amelyeket a szolgáltatásainkhoz használjuk

 Ahhoz,  hogy  rendesen  működjünk  és  biztosíthassuk  Önnek  a
szolgáltatásainkat,  számos  olyan  partnerrel  kell  együttműködnünk,  akik
szolgáltatást  biztosítanak  nekünk,  egy  bizonyos  szolgáltatás  technikai
hátteréről gondoskodnak, vagy olyan technológiákat szolgáltatnak, amelyeket
a szolgáltatásainkhoz használjuk. Jellemzően az alábbi partnerkategóriákról van
szó:

 számviteli- és adótanácsadás szolgáltatók
 IT-szolgáltatás és hosting-szolgáltatók, beleértve a felhő alapú tárhelyek 

szolgáltatóit
 a szolgáltatásaink és weboldalunk integritását biztosító szolgáltatók
 analitikai szolgáltatások szolgáltatói
 jogi szolgáltatások szolgáltatói, ügyvédek

 Közigazgatási szervek
 A személyi adatokat jogérvényesítés esetén tesszük elérhetővé, amennyiben

azt  a  törvény  megköveteli,  vagy  megelőzés,  bűncselekmények  és  csalások
felderítése miatt van rá szükség, vagy ha ezt a törvény értelmében kötelesek
vagyunk megtenni.

 Ezek lehetnek bűnmegelőzési szervek (rendőrség, prokurátor) vagy a pénzügyi
igazgatóság.

 A személyi adatok átadása ezeknek a címzetteknek nem rendszeres, hanem
véletlenszerű, különösen ha azt a törvény írja elő.

6. Elküldik a személyi adatokat az EU-n kívülre is?
Nincs  szándékunkban kiküldeni  a  személyi  adatokat  feldolgozásra  harmadik  országba  (az
Európai  Gazdasági  Térségen  kívül,  melynek  az  Európai  Unió  országain  kívül  Izland,
Lichtenstein és Norvégia is a része) vagy nemzetközi szervezetnek.

7.        Hogyan dolgozzuk fel a személyi adatokat?
A személyi  adatokat manuálisan és automatizálva dolgozzuk fel.  Az AGROLOGISTIC PARK
s.r.o.  valamennyi  feldolgozási  tevékenységről  naplót  vezet  a  vonatkozó  jogi  előírásoknak
megfelelően.

8. Milyen jogaik vannak az adatalanyoknak?
Jogai  érvényesítésekor  az  ezen  szabályzat  elején  található  kapcsolattartási  adatainkon
keresztül  lépjen  velünk  kapcsolatba.  Fenntartjuk  a  jogot  megfelelő  módon  ellenőrizni  a
kérdéses jogokat kérelmező személyazonosságát. 



 Személyi adatokhoz való hozzáférési jog
- Ha szeretné  tudni,  hogy az  Ön személyi  adatait  is  feldolgozzuk-e,  jogában áll

információkat  kérni  tőlünk  arra  vonatkozóan,  hogy  az  Ön  személyi  adatait
feldolgozzuk-e, és ha igen, jogában áll hozzá is férni a személyi adataihoz. 

 A pontatlan adatok javításához és a hiányos személyi adatok kiegészítéséhez 
való jog

- Amennyiben úgy gondolja,  hogy pontatlan vagy hamis adatokat  dolgozunk fel
Önről, jogában áll kérni azok javítását. Jogában áll kiegészíteni a hiányos adatokat
is. A javítást vagy kiegészítést fölösleges halogatás nélkül végezzük el, azonban
mindig tekintettel a technikai lehetőségeinkre.

 Törléshez való jog
- Amennyiben  már  nincs  szükség  a  személyi  adataira  arra  a  célra,  amelyre

gyűjtöttük  vagy  más  módon  feldolgoztuk,  vagy  ha  tudomására  jut,  hogy
törvényellenesen dolgoztuk fel azokat, jogában áll kérni azok törlését.

 A személyi adatok feldolgozásának korlátozásához való jog
- Amennyiben  nem  szeretné  a  személyi  adatai  teljes  kitörlését,  csak  azok

feldolgozásának  ideiglenes  korlátozását,  kérheti  tőlünk  személyi  adatai
feldolgozásának korlátozását. 

 A kifogásolás joga
- Bármikor  kifogást  emelhet  a  közérdekben  végzet  feladat  teljesítéséből  vagy  a

közhatalom  gyakorlásából  vagy  a  jogos  érdekeink  védelméből  adódóan
feldolgozott  személyi  adatok  feldolgozása  ellen.  Amennyiben  nem  tudjuk
bizonyítani,  hogy létezik súlyos,  megalapozott ok a feldolgozásra,  amely az Ön
érdekei  vagy jogai  és szabadságai  fölött  áll,  a  feldolgozást  az Ön kifogásolása
alapján fölösleges halogatás nélkül befejezzük. 

 A jóváhagyás visszavonásához való jog
- Amennyiben az Ön adatainak feldolgozása az Ön jóváhagyása alapján történik,

ezt a jóváhagyást bármikor visszavonhatja.
 Az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilozásról szóló információkhoz

való jog
- Ön nem tárgya semmilyen olyan döntésnek, amely kizárólag automatizált 

feldolgozáson alapul, beleértve a profilozást, amely jogi következményekkel 
lenne Önre nézve, vagy más módon jelentősen érintené Önt.

Jogai érvényesítéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba az AGROLOGISTIC PARK s.r.o. képviselőjével
az 

alábbi e-mail-címen: office@agrologisticpark.sk

 Panaszbenyújtáshoz való jog a Személyiadat-védelmi hivatal felé
- Önnek jogában áll  panaszt  benyújtani  a felügyelő  szerv  felé,  amely  a  Szlovák

Köztársaság  Személyiadat-védelmi  Hivatala,  székhelye:  Hraničná  12,  820  07
Bratislava 27, tel.: 232 313 214, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  

9. Sütiket is feldolgoznak?
Sütiket nem dolgozunk fel.
A sütiket a weboldalak és kiszolgálók többsége használja az alapvető internet-szolgáltatások
nyújtásakor.  Amennyiben  online  vásárol,  a  sütik  pl.  arra  szolgálnak,  hogy  az  e-shop
emlékezzen azokra a tételekre, amelyeket korábban a bevásárló kosárba tett. A sütik lehetővé
teszik továbbá, hogy a weboldalak eltárolják az Ön beállításait (pl. nyelvi vagy bejelentkezés
közbeni  beállítások),  és  azokat  használhassák  az  Ön  következő  látogatásakor.  Sütik
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segítségével statisztikai adatok is gyűjthetők a felhasználók aktivitásáról, például weboldal-
látogatók száma egy hónap alatt, amelyek a szolgáltató számára nagyon értékesek, mivel
jobb minőségű és felhasználóbarátabb szolgáltatások nyújtását teszik lehetővé.

10.     Végső rendelkezések
A jogi előírások és az üzleti stratégiánk, valamint a vele kapcsolatos személyiadat-
feldolgozási módszerek változhatnak. Amennyiben ezt a szabályzatot módosítjuk,
a módosításokról a weboldalunkon olvashat, és ezekről a módosításokról Önt is
tájékoztatjuk.  Azokban az  esetekben,  amikor  jelentősebb szabályzat-módosítás
várható,  vagy  ha  erre  törvény  kötelez,  előre  tájékoztatjuk  Önt.  Kérjük,  hogy
figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot, és a velünk való további kommunikáció
vagy a weboldalunk használata során rendszeresen ellenőrizze ezt a szabályzatot.

Jogi előírások:
A jelen dokumentumot érvényes jogi előírások vezérlik, konkrétan:

- az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. általános rendelet a személyi 
adatok védelméről,

- a Tk. 18/2018 sz. módosított törvénye a személyi adatok védelméről
- a Polgári Törvénykönyv 40/1964 sz. módosított törvénye, valamint a
- a Munka Törvénykönyv 311/2001 sz. módosított törvénye.

Az EU-s jog, beleértve a GDPR-t, ingyenesen elérhető online az EUR-Lex  oldalon itt: 

https://eur-  lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk.
A GDPR szlovák nyelven online elérhető az EUR-Lex oldalán itt: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-  content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS  .      
A  SK  jogi  előírások  ingyenesen  elérhetők  online  a  Zákony  pre  ľudí  oldalon  itt:
https://www.zakonypreludi.sk/.


