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Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság (székhely: 1012 Budapest, Kuny

Domokos utca 13-15. II. em., cégjegyzékszám: 01-09-284102), mint adatkezelö (Adatkezelö) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történO védelmérôl és az ilyen
adatok szabad áramlsáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatIyon kIvül helyezéséröl szóló (EU)
2016/679 rendelet (,,GDPR"), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadsg Hatóság (NAIH)
ajánlásai alapján az OMEK-rendezvénnyel ässzefuggésben az aIbbi egyérteImi es részletes
tàjékortatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapItja meg.
Jelen szabályzatból és tjékortatóbóI megismerheti, hogy a jelentkezés során kitältendö, az OMEKrendezvénnyel osszefuggésben a kapcsolattartói adatok kezelése thrgyában milyen adatfeldolgozást
végzunk. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szabályzatban foglaltakat egyoldalüan módositsuk az On
jogainak maximális tiszteletben tartsávaI. Amennyiben a módosItás érdemi részt érint (kulönosen az
adatkezelés célja, jogalapja, idôtartama), tgy elôzetes tájékortatãssal élünk On felé.
Társaságunk a jelen szablyzat kapcsán figyelembe vette a

NAIH/2018/3484/2/V Qgyszmon

keletkezett tájékortathsát.
A rendezvényre vonatkozó Altalános Szerzödési Feltételek kQlön dokumentumban kerültek rbgzItésre.
Társaságunk által az érintettöl gyüjtätt személyes adatok vonatkozásában rendelkezésre bocsátandó
információk a GDPR 13. cikke alapjãn:

A gy(ijtött személyes adatok köre:

Adatvédelmi
thjékortatás:
Adatkezeld
és
elérhetöségei:

•
•

tisztviselc3re

vonatkozó

képviselôjének

kiléte

Adatkezeléscélja ésjogalapja:

és

Az érintett neve
Az érintett telefonszâma (amerinyiben
kIvn
nem
céges
telefonszámot
megadni)
• Az érintett e-mail cime (amennyiben a
céges e-mail cIm az érintett nevét (is)
tartalmazza, igy az e-mail cIm is
személyes adatnak minösül)
dr. Snta Dora
santa.dora@amc.hu
Agrrmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt
FeIelôsségC Társasãg (székhely: 1012 Budapest,
Kuny Domokos utca 13-15, II. em.,) képviseli:
Ondré Peter önállóan. Tekintettel arra, hogy az
Adatkezelö az Unióban rendelkezik tevékenységi
hellyel, Igy a GDPR 4. cikk 17. pontja szerinti
képviselö kijelälésére nem kerül sor.
Az adatkezelés célja az OMEK-rendezvényre
jelentkezä kiállItókkal történä kapcsolattarts
eldsegItése, illetve fenntartása. Az adatkezelés
célja továbbá a jelentkezökkel szemben
igények
elöterjesztésének
felmerülô
jogi
megkönnyitése. Minden olyan esetben, amikor
a szolgáltatott adatokat Adatkezelô az eredeti
adatfelvétel céljtól eltérô célra kIvánja
felhasználni, errol Ont tjékortatja.
A kapcsolattarts kärében a természetes
személy — ideértve az egyéni vállalkozót —

Az adatok megismerésérejogosult személyek
köre:

A személyes adatoktarolasanak idötartama:

Azérintettekjogai:

személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1)
alapjãn
történik.
bekezdés
b)
pontja
Amennyiben a személyes adat a
nem
természetes
személy
jelentkezö
munkavãllalójãé, akkor a személyes adatokat a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja aIapjri
kezelj Uk,
amellyel
OsszefUggésben
érdekmérlegelési tesztet készitettünk, amely a
jelen
tájékortató
I.
sz.
mellékieteként
megismerhetä.
A jogi igények elôterjesztésének körében —
figyelemmel a WP29-es adatvédelmi csoport
6/2014 sz. állásfoglalàsára — a fennálló
szerzödéses kotelezettségekre való hivatkozãs
vagy hivatalos emlékeztetök kiküldése miatti
adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontjára alapItjuk, abban az esetben pedig, ha a
kbveteIésbehajtsban
harmadik
felek
—
külänösen jogi képviselô — is részt vesznek, az
adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontjá ra ala pItj uk, a mellyel osszefuggésben
érdekmérlegelési tesztet készItettün k, amely
szintén a jelen tájékortató I. sz. mellékieteként
megismerhetô.
Az
adatvédelmi
tisztviselô,
Thrsasàgunk
ugyvezetôje, valamint az általa felhatalmazott és
irányItása alatt Iló személyek a munkaköri
kotelességeik
által
szukséges
mértékben
jogosultak a fenti célokból megismerni a
személyes adatokat, valamint jogi igények
eläterjesztése
esetén
Ta rsasagu nk
megbIzasaban álló jogi képviselô részére
kerülhetnek atadasra a kapcsolattartói adatok.
A kapcsolattartói adatokat a rendezvériy
befejeztéig kezeljük, illetve a jelentkezökkel
szemben felmerülô igények elévülési ideéig.
Abban az esetben, ha az elévülési idö lejártát
megelôzäen bármely hatósag, bIróság elôtt
eljaras indul, gy az adatokat ezen eljárás
lezárultãig kezeljük.
A kapcsolattartO, valamint a jelentkezä köteles
bejelenteni, ha a fenti határidô elótt az érintett
jogviszonya a jelentkezôvel megszInt, vagy
bármely más okbOl kifolyOlag nem minäsül
kapcsolattartónak, Igy az adatkezelés célja
megszünt.
Az Erintett jogszabalyban meghatározottak
szerint kérelmezheti az Adatkezelôtôl az
amc@amc.hu e-mail cimen a rã vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzMérést, azok
helyesbItését,
törlését
vagy
kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint jogosult arra,
hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (cIm: 1125
Erzsébet fasor 22/C.,
Budapest, Szilágyi
ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).
Thrsasgunk indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétöl
szmItott egy hónapon belül tájékortatja az
érintettet a GDPR szerinti kérelme nyomn
esetén,
i ntézkedésekröl.
Szukség
hozott
figyelembe véve a kérelem osszetettségét és a
kérelmek szmt, ez a hathridô tovãbbi két
hatãridó
meghosszabbitható. A
hónappal
meghosszabbItásáról az adatkezelô a késedelem
kérelem
megjelalésével
a
okainak
kézhezvételétäl sz mftott egy hóna 0 n belü I
tájékortatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus i.iton nyjtotta be a kérelmet, a
tájékortatást lehetöség szerint elektronikus iton
kell megadni, kivéve, ha az ériritett azt másként
ké ri.
FeIeIôsségkorlátozs
kapcsolatban:

az

adatkezeléssel

Adatkezelô a neki megadott személyes adatokat
nem ellenörzi. A megadott adatok valódiságáért
kizárOlag az azt megadó személy felel. On az email cImének, telefonszámának megadásakor
egyben felelässéget vllal azért, hogy a
személyes adatok valósak, illetve azok Onhöz
rendelhetôek.

A kapcsolattartó, valamint a jelentkezô käteles bejelenteni, ha az adatkezelésre elöIrt határidö elött
az érintett jogviszonya a jelentkezóvel megszunt, vagy bármely más okból kifolyólag nem minösUl
kapcsolattartónak, Igy az adatkezelés célja a vonatkozásában megszünt.

I. SZ. MELLEKLET
ERDEKMERLEGELESI TESZT KAPCSOLATTARTOI ADATOK KEZELESEHEZ
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerü, ha az
adatkezelés az adatkezelö vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesItéséhez szUkséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsôbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvetö
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szukségessé, kUlönösen, ha az
érintett gyermek.
Trsaságunk, mint az Országos Mezägazdasági és Elelmiszeripari KiállItás és Vásr (a továbbiakban:
OMEK-rendezvény) szervezöje, a jelentkezôk ka pcsolattartOina k adatainak jogszerU felhasználásá hoz
érdekmérlegelési tesztet készItett, amelynek során figyelembe vettük mindenek elätt az Európai Unió
Adatvédelmi Csoportja 6/2014. sz. iránymutatásàban (a továbbiakban: Iránymutaths) foglalt
kbvetelményeket.
Az érdekmérlegelési teszt elvégzése soràn Trsaságunk
I.

megállapItja a Társasàgnak a személyes adatok kezeléséhez füzOdä jogos érdekét;

II.

megállapItja az érintetteknek az érdekét, valamint az Erintettnek mindazon alapjogait,

III.

amelyek méltánylást érdemelnek a Társaság által folytatott adatkezelés vonatkozsban;
összeveti a Trsasg jogos érdekeit az ellenpontot képezö érintetti érdekekkel és alapjogokkal,
elvégzi a stiIyozst es ennek alapjàn megIIapItja, hogy a jeleri teszt tárgyát képezd személyes
adatok kezelhetöek-e.

I. Társaságunk személyes adatok kezeléséhez fIz6dô jogos érdeke
Társaságunk jogszerü érdeke és a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében egyben jogszabályi
kotelessége a kozosségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó âllami feladatok, valamint a
ha Ifogyaszts népszerUsItésére ir nyulO marketing-, komm unikãciós és promóciós feladatok magas
szinteri való eIItása.
II. Az érintettek alapjogai, érdekei
Az Alaptärvény VI. cikke szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR rögzIti,
hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével osszefuggä védelme alapvetô jog. A Ptk.
a nevesItett személyiségi jogok körében külän megjelali a magánélethez és a személyes adatok
védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Btk. is büntetni rendeli.
Fenti jogszabályok alapján Onnek méltánylást érdemlô alapvetö joga, hogy informciós änrendelkezési
jogát gyakorolhassa, hogy magnszférjt az adatkeze16 tiszteletben tartsa.
III.A Târsaság es az On érdekeinek összevetése — a mérlegelési teszt elvégzése során megfontolandó
kulcsfontosságü tényezök
A Thrsaság adatkezelésének a hathsa az On érdekeire vagy alapvetô jogaira és szabadságaira nem
tülzottan jelentôs és nem érzékelhetôen hátrányos az alàbbiak szerint.

Ill/a. A jogszerü érdek jellege — az adatkezelés szukségessége, a személyes adatok védelméhez való
jog korlátozhatósága

Társaságunk — mint közfeladatot ellátá gazdasági társaság — mUködésének, az ltaIunk végzett
marketing tevékenységek hatékonyabb tételének, valamint a jelentkezôk által kInált termékek
népszer(isftésének céIjbóI az OM EK-rendezvényre jelentkezôk m(kOdésében résztvevä
kapcsolattartO személyek adatait az adattakarékosság elvével bsszhangban kezeljük.
Az Iránymutatás szerint a jogszertii érdek igen tg fogalom, a jogszer(i érdekek jellege kulcsfontosságü
szerepet tölt be az érdekek és az érintettek jogai és érdekei mérlegelésekor. Alláspontunk szerint a
kapcsolattartOi adatok kezeléséhez f(izädä érdek — figyelemmel Thrsasgunk kiemelt szerepére is —
jogszer(nek tekinthetö, az ilyen adatok meghatározott és releváns célokból történó kezelése a
thrsadalom értékItélete szerint is elfogadhatO a rendes üzletmenet kapcsn.
Az Irnymutatás szerint azon esetekben, amikor a követeIésbehajts során harmadik felek —
kävetelésbehajtó cégek, jogi képviseläk — kerülnek bevonásra, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
mar nem megfelelô jogalap az adatkezelésre, am az Iránymutatás szerint az adatkezelés jogszerci a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjàra hivatkozâssal. Igy amikor Társaságunknak a kapcsolattartót
alkalmazó jelentkezö iranyaban követelése tamad, ezen célból kifolyólag jogszercinek tartjuk a
kapcsolattartói adatok kezelését.
A GDPR kimondja, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszoftit jog, azt az arányosság
elvével osszhangban, a târsadalomban betöltött szerepének fuggvényében kell figyelembe venni,
egyensülyban más alapvetd jogokkal.
A fenti célok elôsegItésének feltételeként tekintünk a kapcsolattartói adatok kezelésére, azok
birtokában tudjuk csak a rendeléseket fogadni, vallalasainkat teijesIteni, egyben az alapvetô jog
szükséges és arányos korlátozàsának tartjuk. Emellett megállapIthatónak Iátjuk, hogy Tarsasagunk
érdekei egybeesnek a szélesebb kozonség, az egész tarsadalom érdekeivel.
Ill/b. Az adatkezelés Onre gyakorolt hatása

Az adatok köre, nagysaga, mennyisége, jellege a jelen esetben idôbelileg és tartalmilag is a minimálisra
korlatozódik. Erzékeny, kulonleges adatokat nem használur,k fel. Személyes adatat masoknak — a
jogszabályokban foglalt Iehetôségeken, illetve kotelességeken kIvUl — nem tovabbItjuk, nem tesszük
hozzáférhetôvé. Az adatkezelés során nem történik nagy mennyiségt adat kezelése és feldolgozása.
Társaságunk a GDPR 30. cikke értelmében — figyelemmel arra, hogy az adatkezelés nem alkalmi jellegU
— a felelôsségunkbe tartozóan adatkezelési nyilvantartast vezetünk, amelyet megkeresés alapjan a
felugyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsãtjuk.
Tarsasagunk alappal feltételezi, hogy az On észszerU elvárásai körébe tartoznak, és On észszerUen
számolhat azzal, hogy nevét, e-mail cImét, illetve az On altal használat telefon hIvószámàt Tarsasagunk
célhoz kötötten kezelni fogja.
Az informáciOk feldolgozasanak módja tekintetében tájékortatjuk, hogy az informaciókat nem hozzuk
nyilvánossãgra vagy tesszük széles körben hozzáférhetdvé, az adatokat nem kapcsoljuk össze màs

adatokkal, profilalkotást nem végzunk, az On személyére vonatkozáan semmilyen következtetést nem
vonunk le.
Az adatkezelés egyik negativ hatása mindenekelôtt az lehet, hogy Trsaságunk az On személyes adatát
a jelen tájékortatóban megadott célokon kIvül is kezelné, illetve brmeIy módon arra hasznIn fel,
hogy az On magnszférjába beavatkozzon. Társaságunk azonban kizárólag a fent nevezett es
jogszabályon alapuló célokból kezeli a személyes adatokat, panasztételi joga mind a Társasgon belül,
mind hatóságok, bIróságok bevonásvaI is biztosItott.
Társaságunk figyelembe veszi, hogy Onnel valO kapcsolatunk során hatalmi egyensülytalanság
alakuihat ki azon okból kifolyOlag, hogy On a jelentkezövel munkaviszonyban II.
Ill/c. BiztosItékok az Onre gyakorolt aránytalan hatás megakadályozásra
Társaságunk megfeletä garanciákat biztosit, ügy, mint
•

munkavállalóink adatvédelmi tudatossàgnak növelése,

•

átlàtható adatkezelés, ideértve az adatkezelési nyiIvntartás vezetését,

•

adatminimalizálás (az adatgyijtés szigorü korlátozása vagy az adatok azonnali törlése
feIhasznlásuk utãn, vagy az adatkezelésre általunk megadott hathridö leteltét követôen,
illetve a törlés alapjául szolgáló kérelem, hatósgi határozat stb. alapján),

•

technikai és szervezeti intézkedések annak biztosItására, hogy az adatokat nem lehet az
egyének vonatkozásban döntések meghozatalára vagy ms lépések megtételére felhasznàlni
("funkcioná I is szétvIaszts"), profilal kotàs kizártsga,

•

a tiItakozshoz való jog

IV. Az érdekmérlegelési teszt eredménye
Társaságunk állâspontja szerint képmãsának jelen tájékortató szerinti kezelése jelen esetben
alapuihat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken.
Alláspontunkat a fentiek utn osszefoglalva kijelentjük, hogy az On magánszférjtha történO
beavatkozás Iehetôsége csekély, személyes adatait meghathrozott célból, észszeri várakozásaival
egybeesäen kezeljük, adatait az On személyes jellemzäinek értékelésére nem használjuk fel.

