SYNGENTA
Adatkezelési tájékoztató szakmai érdekeltek részére
Legutóbbi felülvizsgálat: 2019. augusztus 8.
1. Adatkezelési tájékoztatás
Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Törekszünk arra, hogy
tájékoztassuk Önt, hogy az Önre vonatkozó vagy Önnel kapcsolatba hozható adatokat
(“személyes adat”) hogyan gyűjtjük, használjuk és közöljük másokkal (“adatkezelés”).
A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) bemutatja,
hogy a Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest,
Alíz utca 2.) (továbbiakban Syngenta Kft.) hogyan kezeli az Ön személyes adatait,
amelyet a Syngenta Kft. Önnel fennálló szakmai kapcsolattartása (üzleti célú
kommunikáció, meghívók küldése konferenciára vagy egyéb hivatalos eseményekre stb.)
céljából, valamint a Farm Programhoz kapcsolódó célokból gyűjtünk.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy milyen adatkategóriákat gyűjtünk Öntől
vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból az Önnel fennálló szakmai kapcsolat során,
valamint hogy hogyan kezeljük tovább ezeket az adatokat, milyen harmadik felekkel
közöljük azokat (és hogy ezek e felek milyen országban találhatók), az adatokat várhatóan
meddig tároljuk és hogy Önnek milyen választási lehetőségei vannak az adatainak
felhasználásával kapcsolatban. Olvashat továbbá arról, hogy milyen fórumokon kereshet
meg bennünket az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseivel. Köszönjük, hogy
alaposan elolvassa Adatkezelési tájékoztatónkat.
Amennyiben bármilyen okból kérdése vagy panasza lenne a Syngenta Kft. által folytatott
adatkezeléssel
kapcsolatban,
a
következő
elérhetőségen
terjesztheti
elő:
Irina.Maurits@syngenta.com.
2. Az Ön személyes adatainak kezelése
Az Ön személyes adatait vagy a következő nyilvánosan elérhető forrásokból
(https://www.kormany.hu;https://www.naik.hu;https://www.keh.hu;https://www.hucp
a.hu;https://www.okologia.mta.hu;https://www.koti.szie.hu;https://issuu.com/agroinfor
mcom;
https://iccopr.com;
https://www.supplychaininitiative.eu/registry/nestlé) vagy
közvetlenül Öntől (vagy a Farm Programhoz kapcsolódó célok esetén a kapcsolattartásra
kijelölt tulajdonostól, vezető tisztségviselőtől vagy cégvezetőtől) gyűjtöttük az alábbi
célokból:
−
−
−
−

üzleti célú / szakmai kapcsolattartás (pl. meghívók küldése konferenciákra, egyéb
üzleti célú tájékoztatás küldése),
üzleti célú adatbázis építése (amely az érdekeltek kapcsolattartási adatait
tartalmazza),
Farm Program adminisztrációja (ide kapcsolódóan az igényelt kedvezmények
vezetése, megküldött számlák adminisztrációja, és egyéb, a Farm Programhoz
kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása), és
A Farm Programhoz kapcsolódó tájékoztató hírlevelek küldése.

Az Ön személyes adatait a Syngenta Kft. a fenti célokból kezeli (így tárolja, rendszerezi és
használja). Az Ön személyes adatait harmadik felek felé főszabály szerint nem továbbítjuk.
Kivételt jelent az őstermelő neve és az egyéni vállalkozó cégének neve, amely adatokat
továbbítjuk – az igényelt kedvezmény típusa szerint – a MOL Nyrt.-nek vagy az Edenred
Magyarország Kft.-nek a kedvezménykártya kiállítása érdekében. Ez utóbbi két cég önálló
adatkezelőnek minősül az adatkezelés során.
Az adatok fenti célokból történő kezelésének jogalapja: a Syngenta Kft. jogos érdeke
(GDPR 6. cikk 1 (f)), tekintettel arra, hogy
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-

a Syngenta Kft. jogos érdeke az üzleti célú kapcsolattartás és az üzleti célú adatbázis
építése esetén, hogy Önnel szakmai kapcsolatot tudjon tartani (pl. meg tudja hívni Önt
konferenciákra, egyéb eseményekre). Az Ön személyes adatainak kezelése
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, az
adatkezelés fenti célja szempontjából a lehető legkevesebb adatot kezeljük és e célok
elérésére nincs alternatív módszer. Ebben a tekintetben az Ön adatainak kezelése nem
jár kedvezőtlen hatással az Ön jogaira nézve;

-

a Syngenta Kft. jogos érdeke a Farm Program adminisztrációja cél esetében, hogy a
Programhoz kapcsolódó feladatokat, adminisztrációt el tudja végezni. Az Ön személyes
adatainak kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Farm Program
adminisztrációját elvégezzük. Alternatív megoldás nem áll a Syngenta rendelkezésére,
jogos érdekünk az adatkezelésre fennáll. A lehető legkevesebb adatot kezeljük e célból.
A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az 1. számú mellékletként olvashatja;

-

a Syngenta Kft. jogos érdeke a Farm Programhoz kapcsolódó tájékoztató hírlevelek
küldése cél tekintetében az, hogy a Farm Programhoz kapcsolódó tájékoztatást meg
tudja adni. Az Ön érdeke ezzel szemben az, hogy szabadon dönthesse el, milyen
ügyekben kíván hírlevelet fogadni. Jelen esetben a Syngenta Kft. ahhoz fűződő érdeke,
hogy zökkenőmentesen le tudja folytatni a Farm Programot, erősebb az Ön személyes
adataival való szabad rendelkezéshez fűződő jogánál. A kapcsolódó érdekmérlegelési
tesztet az 2. számú mellékletként olvashatja.

A Syngenta Kft. a fenti célokból a következő adatkategóriákat kezeli:
-

név, e-mail cím, Ön által képviselt szervezet megnevezése– minden cél esetén;

-

az Ön beosztása és telefonszáma – az üzleti célú / szakmai kapcsolattartás és az üzleti
célú adatbázis építése célok esetében;

-

az adószám (ha Ön Farm Programban résztvevő egyéni vállalkozó vagy őstermelő) –
a Farm Program adminisztrációja cél esetén.

Célunk, hogy az Ön személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek
nyilvántartásunkban. Az Ön személyes adatait nem áll szándékunkban hosszabb ideig
kezelni annál, mint ami a fentiekben rögzített célok eléréséhez feltétlenül szükséges. Így
elsődlegesen az Ön adatait
-

az Önnel fenntartott szakmai kapcsolat fennállásáig kezeljük (pl. amíg az Ön részére
megkereséseket kívánunk küldeni) vagy másodlagosan amíg Ön nem kéri a személyes
adatainak törlését a Syngenta Kft-től (az üzleti célú / szakmai kapcsolattartás és az
üzleti célú adatbázis építése célok esetében);

-

a Farm Programhoz kapcsolódó üzleti év lezárultát követő 8 évig kezeljük – a Farm
Program adminisztrációja cél esetében;

-

A Farm Programhoz kapcsolódó tájékoztató hírlevelek küldése – e célból Farm Program
lezárultát követő 1 évig kezeljük. Önnek joga van tiltakozni a hírlevelek fogadásával
szemben, azonban tiltakozását megelőzően, kérjük, mérlegelje, hogy amennyiben
tiltakozik és mi új hírlevelet nem küldünk Önnek, nem fog értesülni a Farm Programmal
kapcsolatban felmerülő teendőkről, lehetőségekről, és esetlegesen egyéb kedvezmény
lehetőségekről.

2

3. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlása
Célunk, hogy az Ön számára teljes mértékben átláthatóvá tegyük, hogy milyen adatokat
kezelünk. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírt adatkezelésekkel kapcsolatban Önnek
az alábbi jogai vannak:
•
•
•
•
•
•

visszajelzést kérhet arról, hogy a Syngenta kezeli-e az Ön személyes adatait és
hozzáférhet, illetve másolatot kaphat az általunk kezelt személyes adatairól,
kérheti, hogy az Önre vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsük, a hiányos
adatokat kiegészítsük,
kérheti, hogy az adatait töröljük, illetve semmisítsük meg,
kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk,
kérheti, hogy a személyes adatait Önnek kiadjuk vagy harmadik személy részére
továbbítsuk, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött
szerződés,
kérheti, hogy a továbbiakban a fenti célokból ne kezeljük a személyes adatait
(tiltakozás)

Amennyiben Ön a fenti jogait gyakorolni kívánja, kérjük, hogy a következő e-mail címre
küldjön üzenetet: Irina.Maurits@syngenta.com.
Megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fogunk.
Amennyiben egyetértünk azzal, hogy az Ön nálunk nyilvántartott adata pontatlan, elavult,
hiányos, irreleváns vagy félrevezető, figyelemmel azokra a célokra, amelyek érdekében az
adatokat gyűjtöttük, a nyilvántartott adatait módosítani fogjuk. Amennyiben az adatait
helyesbítjük és korábban azokat harmadik személlyel közöltük, jogszabályi
kötelezettségünk alapján értesíteni fogjuk az ilyen harmadik személyeket.
Amennyiben nem értünk egyet az Ön kérésével, tájékoztatni fogjuk Önt az elutasítás
indokairól és arról, hogy hogyan tehet panaszt.
4. Kérdések, megkeresések, panasz
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Syngenta Kft. által végzett
adatkezeléssel kapcsolatban, Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz vagy Adatvédelmi
Felelősünkhöz fordulhat a következő elérhetőségen: Irina.Maurits@syngenta.com.
Önnek továbbá joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz
(különösen abban a tagállamban, amelyben az Ön szokásos tartózkodási helye,
munkahelye található vagy ahol a sérelmezett adatkezelés történt, Magyarországon a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett keresetet nyújthat be az illetékes
bíróságnál.
5. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Azt, hogy Adatkezelési Tájékoztató mikor volt utoljára módosítva, az oldal tetején a
“Legutóbbi felülvizsgálat”-nál találja
Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkori módosításairól azt megelőzően tájékoztatjuk Önt,
mielőtt a módosítást Önre alkalmaznánk.
Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót (és annak valamennyi módosítását)
kinyomtathatja, letöltheti vagy egyébként arról másolatot készíthet.
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1. számú melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
A FARM PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ADMINISZTRÁCIÓ TÁRGYÁBAN

1.

AZ ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

1.1

A Syngenta Magyarország Kft. („Snygenta Kft.”) abból a célból, hogy a Syngenta a
saját termékei vonatkozásában a termelők számára elérhető kedvezményeket
biztosítson, létrehozta a Syngenta Pontgyűjtő Farm Programot („Farm Program”). A
Farm Program számos adminisztratív feladattal jár, ilyen feladatok például a
megkötött szerződések rögzítése (amely a többek között a könyvviteli elszámolás
alátámasztására szolgál), a beérkezett számlák elszámolása, azok alapján a
kedvezmény mértékének meghatározása, az igényelt kedvezmények vezetése stb.
Ezeknek a feladatoknak az ellátása adatkezelési tevékenységgel jár.

1.2

Az adatkezelő jogos érdeke az, hogy a Farm Program a tervezetteknek megfelelő, a
termelők igényeinek megfelelően szervezett lebonyolítását el tudja végezni. Ez
adatkezelés nélkül nem lehetséges, tekintve, hogy a kapcsolattartásra kijelölt
tulajdonos, vezető tisztségviselő vagy cégvezető, valamint amennyiben a résztvevő
őstermelő vagy egyéni vállalkozó, az őstermelő vagy az egyéni vállalkozó,
(„Kapcsolattartó”) adatait a Syngenta és az érintett vállalkozás között megkötött
szerződés is tartalmazza. Megjegyezzük azt is, hogy a gazdasági szereplők vezetői
személyes adatainak kezelése a gazdasági élet természetes eleme, a
szerződéskötések általános, bevett velejárója, így arra az érintettek minden esetben
számítanak is.

2.

LEHETSÉGES MÁS MEGOLDÁS A JOGOS ÉRDEK BIZTOSÍTÁSÁRA
Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükségesek a kezelt személyes adatok, a cél elérése más módon nem tud
megvalósulni.

3.

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

3.1

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Farm Program adminisztrációja.

3.2

A kezelt adatok köre
A 3.1 pontban foglalt célból a Kapcsolattartó nevét, e-mail címét, a képviselt
szervezet nevét, valamint egyéni vállalkozók és őstermelők esetén az adószámát
kezeli a Syngenta Kft. Az adatkör minimális, és teljes mértékben illeszkedik a bevett
piaci gyakorlathoz.

3.3

Az adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje a Farm Programhoz kapcsolódó üzleti év lezárultát követő 8 év,
amely időszakot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 162.§-a indokolja.

4.

A KAPCSOLATTARTÓK ÉRDEKEI

4.1

A Kapcsolattartó elvárhatja, hogy bármikor tiltakozhasson az adatkezeléssel szemben.
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4.2

Elvárhatja, hogy ellenőrizni tudja, hogyan használja a Syngenta Kft. az adatokat,
vagyis elvárhatja, hogy gyakorolni tudja a hozzáférési jogát.

4.3

Elvárhatja, hogy adataihoz a Syngenta Kft. csak a szükséges ideig férjen hozzá.

4.4

Elvárhatja, hogy adataihoz csak azok férjenek hozzá, akiknek az a feladatuk ellátása
és teljesítése során feltétlenül szükséges.

4.5

Elvárhatja, hogy adatai biztonságosan legyenek tárolva.

4.6

Elvárhatja, hogy kizárólag minimális adatkört kezeljen hozzá kapcsolódóan a Syngenta
Kft.

4.7

A Kapcsolattartó érdekét szolgálja az is, hogy a Farm Program a piaci elvárásoknak
megfelelően zajlódjon le, az elvártak melletti adatkezelés mellett.

5.

BIZTOSÍTÉKOK

5.1

A Syngenta Kft. megfelelő biztosítékokat alkalmaz az esetlegesen felmerülő
kockázatok/korlátozások ellensúlyozására, amelyek a következők.
5.1.1

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó bármikor tiltakozhasson az adatkezelés ellen,
ha a Syngenta Kft. a személyes adatát olyan módon kezeli, amellyel nem ért
egyet.

5.1.2

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó bármikor gyakorolhassa a hozzáférési jogát,
és ezzel ellenőrzést tudjon gyakorolni az adatkezelés felett.

5.1.3

Ellenőrzi, hogy az adatkezelésre csak a szükséges ideig kerüljön sor, így a 3.3
pontban foglalt időtartamot követően az adatokat törli.

5.1.4

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó adataihoz csak azon személyek férhessenek
hozzá a szervezetén belül, akiknek ez nélkülözhetetlen az adminisztrációs
feladataik elvégzéséhez.

5.1.5

Biztosítja, hogy az elektronikus adattárolás során a személyes adatok jelszóval
védett vagy titkosított állományban kerülnek tárolásra.

5.1.6

A kezelt adatkört a lehető legszűkebbre szorította, amely az adatkezeléshez
kapcsolódó esetleges veszélyek csökkentését is jelenti.

5.1.7

Ha ez e körben használt személyes adatokat más célra is fel kívánjuk
használni, arra megteremjük az adatkezelés jogalapját.

6.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

6.1

A Syngenta Kft. a személyes adatok kezelését nem tudja elkerülni. Ennek oka, hogy
azok szerves részei a termelő és a Syngenta Kft. között létrejövő, Farm Programban
való részvételt megalapozó szerződésnek. Ezzel szemben a Kapcsolattartó, bár
minimálisan sérül az érdeke az adatával való rendelkezés tekintetében, kisebb
hátránnyal szembesül, mint az az érdek, hogy a Syngenta Kft. a jogszabályoknak
megfelelően tudja vezetni könyvelését, valamint adminisztrálni, és ezzel lefolytatni
tudja a kedvezményprogramot.

6.2

A Syngenta Kft. ugyanakkor az 5. pontban foglaltak szerint megfelelő biztosítékokat
alkalmaz az esetlegesen felmerülő kockázatok/korlátozások ellensúlyozására.
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6.3

A fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt eredménye tehát az, hogy a Syngenta Kft.nek a Farm Program adminisztrációjához, az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez fűződő
jogos érdeke fennáll.
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2. számú melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
HÍRLEVELEK KÜLDÉSE A FARM PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN

1.

AZ ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

1.1

A Syngenta Magyarország Kft. („Snygenta Kft.”) a Syngenta Pontgyűjtő Farm
Program („Farm Program”) során, a Farm Programhoz kapcsolódó tájékoztatásokat
hírlevelek formájában adja meg a Farm Programra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek („ÁSZF”) alapján. A hírleveleket a kapcsolattartásra kijelölt tulajdonos,
vezető tisztségviselő vagy cégvezető, valamint amennyiben a résztvevő őstermelő
vagy egyéni vállalkozó, az őstermelő vagy az egyéni vállalkozó, („Kapcsolattartó”)
e-mail címére küldi a Syngenta, és így e célból kezeli a Kapcsolattartó nevét és e-mail
címét.

1.2

A fent írtakhoz kapcsolódóan a Syngenta Kft. jogos érdeke az, hogy az ÁSZF-ben
meghatározott szerződési feltételeknek meg tudjon felelni, a Farm Programhoz
kapcsolódó tájékoztatást meg tudja adni megfelelő időben, felhívást tudjon tenni a
résztvevőknek, amennyiben az szükséges, valamint információval tudjon szolgálni az
esetleges újabb hasonló kedvezmény lehetőségekről.

2.

LEHETSÉGES MÁS MEGOLDÁS A JOGOS ÉRDEK BIZTOSÍTÁSÁRA

2.1

Ammenyiben a Syngenta nem küldene hírleveleket, megsértené az ÁSZF-ben
vállaltakat, ezzel pedig szerződésszegést követne el. A tájékoztatást kizárólag a
Kapcsolattartónak kívánja megadni, mivel ők vannak abban a helyzetben, hogy az
alapján döntés is tudjanak hozni. Emiatt a közvetlen e-mail címükre célszerű a
hírlevelek küldése, nem pedig egy általános termelői központi e-mail címre.

2.2

Az új, hasonló kedvezmény lehetőségekről való tájékoztatásra bár lehetősége lenne a
honlapján keresztül, azonban az közel sem érne el hasonló hatást, mivel a
célközönségből csak kevesen értesülnének az új kedvezményről. E-mailben azonban
minden olyan piaci szereplőhöz el tudja juttatni a lehetőséget, amely szereplők
korábban már hasonló programban részt vettek, így okkal feltételezhető, hogy
érdeklődnének hasonló kedvezmények iránt is. Ha nem küldene hírlevelet a Syngenta
Kft. az írt új kedvezményekről, azzal elesne egy olyan népszerűségét növelő
módszertől, ami ráadásul a termelőknek is lényeges előnnyel jár.

2.3

A leírtak alapján a Syngenta Kft.-nek más, alternatív lehetősége a cél elérésére a 2.1
pontban írtakhoz kapcsolódóan nincs, csak a hírlevek küldése a Kapcsolattartó e-mail
címére, a 2.2 pontban írtak esetén pedig más mód választása aránytalan sérelemmel
járna a Syngenta Kft.-nek.

3.

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

3.1

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja Hírlevelek küldése a Farm Programhoz kapcsolódóan. A cél a
termelők és a Syngenta Kft. között létrejött ÁSZF-en alapul.
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3.2

A kezelt adatok köre
A Syngenta Kft. a 3.1 pontban foglalt célból a Kapcsolattartó nevét, e-mail címét és
a képviselt szervezet nevét kezeli. Az adatkör minimális, és általános személyes
adatokat ölel fel.

3.3

Az adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje az Farm Program lezárulát követő 1 évig tart, de vége szakad
akkor is, ha azzal szemben a Kapcsolattartó tiltakozik.

4.

A KAPCSOLATTARTÓK ÉRDEKEI

4.1

A Kapcsolattartó érdeke, hogy személyes adatai kezeléséről szabadon döntsön.

4.2

A Kapcsolattartó elvárhatja, hogy bármikor tiltakozhasson az adatkezeléssel szemben.

4.3

Elvárhatja, hogy ellenőrizni tudja, hogyan használja a Syngenta Kft. az adatokat,
vagyis elvárhatja, hogy gyakorolni tudja a hozzáférési jogát.

4.4

Elvárhatja, hogy adataihoz a Syngenta Kft. csak a szükséges ideig férjen hozzá.

4.5

Elvárhatja, hogy adataihoz csak azok férjenek hozzá, akiknek az a feladatuk ellátása
és teljesítése során feltétlenül szükséges.

4.6

Elvárhatja, hogy adatai biztonságosan legyenek tárolva.

4.7

Elvárhatja, hogy kizárólag minimális adatkört kezeljen hozzá kapcsolódóan a Syngenta
Kft.

4.8

Végezetül, a Kapcsolattartó érdekét jelenti az is, hogy a termelő érdekében el tudjon
járni, és ehhez a szükséges információval rendelkezzen, amely információt a Farm
Programhoz kapcsolódó hírlevelekből tudja megszerezni.

5.

BIZTOSÍTÉKOK

5.1

A Syngenta Kft. megfelelő biztosítékokat alkalmaz az esetlegesen felmerülő
kockázatok/korlátozások ellensúlyozására, amelyek a következők.

6.

5.1.1

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó bármikor tiltakozhasson az adatkezelés ellen.
Amennyiben a Kapcsolattartó tiltakozik, további hírlevelet részére nem küld.

5.1.2

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó bármikor gyakorolhassa a hozzáférési jogát,
és ezzel ellenőrzést tudjon gyakorolni az adatkezelés felett.

5.1.3

Ellenőrzi, hogy az adatkezelésre csak a szükséges ideig kerüljön sor, így a 3.3
pontban foglalt időtartamot követően a személyes adatokat e célból nem kezeli
tovább.

5.1.4

Biztosítja, hogy a Kapcsolattartó adataihoz csak azon személyek férhessenek
hozzá a szervezetén belül, akiknek ez nélkülözhetetlen a Farm Programhoz
kapcsolódó információk átadása érdekében.

5.1.5

Biztosítja, hogy az elektronikus adattárolás során a személyes adatok jelszóval
védett vagy titkosított állományban kerüljenek tárolásra.

5.1.6

A kezelt adatkört a lehető legszűkebbre szorította, amely az adatkezeléshez
kapcsolódó esetleges veszélyek csökkentését is jelenti.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE
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6.1

A Syngenta Kft. a személyes adatok kezelését nem tudja elkerülni. Ezzel szemben a
Kapcsolattartó, bár minimálisan sérül az érdeke az adatával való rendelkezés
tekintetében, kisebb hátránnyal szembesül, mint az az érdek, hogy a Syngenta Kft. az
ÁSZF-nek megfelelően nyújtani tudja a termelők Kapcsolattartóinak a szükséges
tájékoztatást a Farm Program következő lépéseiről, valamint egyéb, hasonló
kedvezményekről is információval tudjon szolgálni.

6.2

A Syngenta Kft. ugyanakkor az 5. pontban foglaltak szerint megfelelő biztosítékokat
alkalmaz az esetlegesen felmerülő kockázatok/korlátozások ellensúlyozására.

6.3

A fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt eredménye tehát az, hogy a Syngenta Kft.nek a Farm Programhoz kapcsolódóan hírlevelek küldéséhez és az az ehhez kapcsolódó
adatkezeléshez fűződő jogos érdeke fennáll.
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