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Adatkezelési tájékoztató szakmai érdekeltek részére
Legutóbbi felülvizsgálat: 2021. április 12.
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.hucpa.hu;https://www.okologia
.mta.hu;https://www.koti.szie.hu;https://issuu.com/agroinfomcom;
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
-

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.

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés:
"Cookie-kat" és más webes technológiákat használunk információk gyűjtésére és weboldalunk bizonyos
funkcióinak támogatására. További információkért tekintse meg a sütikre vonatkozó irányelveinket, ahol
kezelheti a cookie-hozzájárulásait: [https://www.syngenta.hu/suti-cookie-szabalyzat].
A sütikkel kapcsolatos feldolgozási tevékenységek jogalapja a weboldalunk törvényes működtetésében
fennálló jogos érdekünk (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint). A nem alapvető sütikkel
kapcsolatos preferenciális sütik, statisztikai sütik, marketing sütik feldolgozásának jogalapja az Ön
hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban).
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.

