A TIMAC AGRO Hungária Kft. a http://www.timacagro.hu weboldal (a továbbiakban: a
„Honlap”) látogatóit (a továbbiakban: a „Látogató”) a jelen adatkezelési tájékoztató útján
tájékoztatja a személyes adatok kezelésével összefüggő tényekről és körülményekről, így
különösen az adatkezelés
• tényéről,
• időtartamáról,
• jogalapjáról és céljairól,
• a kezelt személyes adatok köréről,
• forrásáról,
• adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli
címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről.
A jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a Látogatóknak az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelő neve: TIMAC AGRO Hungária Kft. (továbbiakban: az „Adatkezelő”)
Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszáma: 13-09-107242
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 13541985-2-13
E-mail címe: contact@hu.timacagro.com
Webcíme: http://www.timacagro.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”)
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy István
E-mail címe: dpo@hu.timacagro.com
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kérdéseivel
kapcsolatban kérjük, hogy e-mailben lépjen kapcsolatba velünk adatvédelmi tisztviselőnkkel.
A személyes adatok kezelését az Adatkezelő jogszerűség - megfelelő jogalap alapján - és
tisztességesség - az információs önrendelkezési jog, a magánszféra és az emberi méltóság
tiszteletben tartásával – követelményeinek megfelelően végzi.
Az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak olyan
személyes adat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél
elérésére alkalmas.
Az Adatkezelő megfelelő technikai színvonalú számítástechnikai rendszerei és más
adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozójánál, az INweb-Solutions Kft (székhely :
8200 Veszprém, Takácskert u. 4/A., cégjegyzékszám : Cg.19-09-517762, adószám : 116783132-19; telefonszám: +3630/3291031; E-mail: fekete.szabolcs@inweb.hu) szerverén találhatóak.
Az adatfeldolgozó szervere a Dochler Holdingnál mint szerverközpontnál van elhelyezve
(elérhetőség: DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1101 Budapest,
Expo tér 5-7.; telefonszám: +36 1 432 3133)

Honlap használatával kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a Látogatóról a Honlap használata során adatokat gyűjt.
Az adatkezelés célja a honlap használhatóságának fejlesztése és az Adatkezelő által végzett
statisztikai célú információgyűjtés, amelynek érdekében az Adatkezelő a következő adatokat
kezeli:
• a Honlap látogatásához használt eszköz internetprotokoll-címe (IP-címe),
• domain-név (URL),
• az eszköz beállításaitól függően az alkalmazott böngésző típusa.
Az adatkezelés a Látogató hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig,
ennek hiányában a látogatástól számított három évig tart. A Látogató a hozzájárulás
visszavonását az alábbi email címen jelezheti az Adatkezelő részére: dpo@hu.timacagro.com.
Az Adatkezelő a látogató adatait bizalmasan kezeli, azokat az általa igénybe vett
adatfeldolgozó, az INweb-Solutions Kft. kivételével harmadik félnek nem adja tovább és nem
teszi hozzáférhetővé, hacsak ezt jogszabály, vagy hatóság nem teszi számára kötelezővé, vagy
az esetleges visszaélések, bűncselekmények megelőzése és felderítése nem teszi szükségessé.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, egyéb
címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek nem továbbítja.
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos
információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményeket juttasson el időről időre
a közvetlen megkeresés módszerével a hírlevélre feliratkozó Látogató számára, amelynek
érdekében a hírlevélre feliratkozó Látogató önkéntes hozzájárulása alapján a következő
adatokat kezeli:
• név,
• e-mail cím.
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor korlátozás és
indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, illetve a további reklámküldemények küldése,
reklámok közlése megtiltható, továbbá a kizárólag reklámcélból külön nyilvántartás szerint
nyilvántartott adatok törölhetők. A Látogató a hozzájárulás visszavonását az alábbi email címen
jelezheti az Adatkezelő részére: dpo@hu.timacagro.com.
Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó adatait bizalmasan kezeli, azokat az általa igénybe vett
adatfeldolgozó, az INweb-Solutions Kft. kivételével harmadik félnek nem adja tovább és nem
teszi hozzáférhetővé, hacsak ezt jogszabály vagy hatóság nem teszi számára kötelezővé, vagy
az esetleges visszaélések, bűncselekmények megelőzése és felderítése nem teszi szükségessé.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, egyéb
címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek nem továbbítja.

Cookie/Süti
Használat közben a Honlap cookie-kat (sütiket) hoz létre a böngészéshez használt eszközön.
Az Adatkezelő által használt cookie-k (sütik) gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő
statisztikákat állíthasson fel a Honlap használati szokásairól, a Látogató tulajdonságairól,
egyedileg nem azonosítható formában, valamint segítséget nyújtson az Adatkezelőnek abban,
hogy magasabb szintű felhasználói élményt nyújthasson a Honlap Látogatóinak.
A cookie olyan fájl, amelyet a webhely meglátogatásakor a webhely adatok (például a webhely
megjelenítési vagy kezelési beállításainak) tárolására hoz létre a felhasználó számítógépén, ahol
azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többféle cookie létezik, és a felhasználó
eldöntheti, hogy részben, teljesen, vagy egyáltalán nem engedélyezi azok számítógépre
mentését. Ha egyáltalán nem engedélyezi a cookie-k letöltését, akkor előfordulhat, hogy egyes
webhelyeket nem jeleníthet meg, vagy bizonyos egyéni igényekhez igazított szolgáltatásokat
nem vehet igénybe. A cookie-t, miután a rendszer a számítógépre mentette, csak az a webhely
tudja elolvasni, amelyik létrehozta.
A sütik megőrzési ideje 13 hónap. Ezen megőrzési idő nem hosszabbodik meg a Honlap újbóli
meglátogatása alkalmával.
A sütik elhelyezése a terminál szervereken az Ön hozzájárulásával történhet. A Honlapra való
érkezéskor egy információs panel tájékoztatja a sütik használatáról. A ’Sütik elfogadása’
információs linkre kattintva fogadhatja el a sütik elhelyezését.

Érintetti jogok
A Látogató jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában
• kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
• kérelmére, valamint jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait
az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
• kérelmére, valamint jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai
kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: adatkezelés korlátozásához való
jog),
• kérelmére, valamint jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait
az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog),
• kérelmére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (a
továbbiakban: adathordozhatósághoz való jog)
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság“)
eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: hatósági jogorvoslathoz való jog) és
• a bíróság eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: „Bírósági jogorvoslathoz való
jog“).

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A kérelemben tájékoztatni kell a Hatóságot minden olyan körülményről,
amely a vizsgálat lefolytatásához szükséges lehet.
A Hatóság a Látogató panaszát csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben a Hatóságnál
tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak
gyakorlásával kapcsolatban.

Elérhetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400 Fax: +36 1 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
A Hatóság döntésétől függetlenül a Látogató jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a
székhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság:
Budapest Környéki Törvényszék
Levélcím: 1443 Budapest, Pf. 175.
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Telefon: +36-1-467-6200
E-mail: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek

