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ADATVÉDELEM 

Adatkezelő: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 66. 

Telefon: +36 1 450 8888 

Fax: +36 1 790 1093 

Elektronikus levélcím: amc@amc.hu 

Honlap: www.amc.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft. 

Elektronikus levélcím: dpo@p2m.hu 

Adatvédelmi politika 

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel 

a hatályos uniós és nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezelések során törekszünk arra, hogy: 

• a személyes adatok gyűjtése csak az adott adatkezelési célhoz szükséges minimumra korlátozódjon; 

• az adatok tárolása csak a szükséges ideig történjen; 

• az adatok csak olyan célra kerüljenek felhasználásra, amilyen célra azok gyűjtése történt; 

• az adatok ne kerüljenek továbbításra külső félnek, kivéve, ha az adatgyűjtés során ezt előre jeleztük; 

• a személyes adatok ne kerüljenek értékesítére; 

• ne tároljunk titkosítás nélkül a személyes adatokat. 

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• Magyarország Alaptörvénye 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(Grt.): 

• 2013. évi V. törvény - Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

• 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok 

kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

• az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 

• 301/2016 (IX.30) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 

mértékéről 

• 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
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• a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezései 

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

Adatokkal kapcsolatos tevékenységeink 

Közérdekű adatok megismerése 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok 

megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, valamint a közérdekű adatok 

megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) határozza meg. 

Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon 

vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 

jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű 

adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 

hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”. 

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban 

együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton 

vagy faxon) vagy elektronikus úton (amc@amc.hu) bárki igényt nyújthat be. 

Sütik 

Weboldalunkon a felhasználói élmény érdekében, valamint statisztikai és marketing célból sütiket tárolhatunk a 

látogatóról, melyekről a következő linken tájékozódhat: https://www.amc.hu/tajekoztato-a-sutikrol/ 

Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók, felvételek 

Adatkezelési cél: Programok, sajtórendezvények dokumentálása, hírközlés, tudósítás 

Jogalap: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] 

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett 

személy hozzájárulása szükséges. 

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az 

elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén. 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a közszerepléseken készült fotókon szerepel 

Kezelt adatok: fotó, képmás, hangfelvétel  

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Adatkezelés időtartama: elévülésig 

Adattovábbítás: nem történik 

Adattárolás helye: Adatkezelő számítógépe, honlapja, közösségi médiafelületei (Facebook, Youtube, 

Instagram) 

Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő által az online felületeken közzétett adat letölthető, megosztható 
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Közösségi médiafelületeken keresztül elküldött adatok, fotók 

Adatkezelési cél: Adatkezelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatfelvételi céllal 

közöségi oldalán keresztül üzenetet írjanak, fotókat küldjenek. 

Jogalap: önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a) 

Érintettek köre: Minden olyan felhasználó, aki üzenetet küld számunkra közösségi oldalainkon 

keresztül. 

Kezelt adatok: A közösségi oldalon megadott adatok. 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy az önkéntes hozzájárulás 

visszavonásáig. 

Adattovábbítás: nem történik 

Adattárolás helye: https://www.facebook.com/agrarmarketingcentrum/ 

https://www.youtube.com/channel/UCFda6AT2kNtFgGov5l_QOAQ 

https://www.instagram.com/agrarmarketingcentrum/ 

Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő hozzáférésre jogosult munkatársai 

Közösségi médiaoldalainkon keresztül indított nyereményjátékok 

Az Agrármarketing Centrum által közösségi médiaoldalain indított nyereményjátékokhoz kapcsolódó 

szabályzatok és adatkezelési tájékoztatók minden esetben az adott elérhetőségeken, a nyereményjáték időtartama 

alatt érhetőek el. 

Átirányított linkek 

Az Agrármarketing Centrum weboldalán az alábbi weboldalakra mutató linkeket helyeztünk el. Amennyiben Ön 

a linkeken keresztül az adott oldalakra lép, abban az esetben az ott található adatkezelési tájékoztató vonatkozik 

személyes adatainak kezelésére: 

http://kapjra.hu/ 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

https://tejtermek.hu/ 

http://www.moe.org.hu/hu 

https://mbtt.hu/ 

http://www.omme.hu/ 

http://www.vht.hu/ 

Az Ön jogai 

Ön az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak szerint tájékoztatást kérhet személyes adatai 

kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – 

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. fenti elérhetőségein. 
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Tájékoztatáshoz való jog 

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–

22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljai 

• kezelt személyes adatok 

• a személyes adatok kategóriái 

• személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái 

• külföldi adattovábbítás 

• az adattárolás időtartama 

• érintetti jogok 

• jogorvoslati lehetőségek 

• az adatok forrása 

• automatizált döntéshozatal ténye 

A GDPR 12. cikk (3) szerint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. indokolatlan késedelem nélkül, 

de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Helyesbítési jog 

Ön kérheti az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Az adatok helytállóságát esetlegesen bizonyítania szükséges. 

Törléshez való jog 

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Agrármarketing Centrum 

Nonprofit Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat: 

• az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

• az adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• az adatgyűjtés információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatos. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges… 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
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• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez. 

Korlátozáshoz való jog 

Az Ön kérésére az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri a felhasználás korlátozását; 

• az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 

indokaival szemben.) 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa, ha az hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Visszavonáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban ez nem teszi jogszerűtlenné a visszavonást 

megelőző adatkezelést. 

Bírósághoz fordulás joga 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
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Adatvédelmi hatósági eljárás 

Önnel szemben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. felel az általa okozott kárért és köteles megfizetni 

Önnek az általa okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott 

kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy Ön 

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni 

a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti 

jogorvoslati lehetőségeken túlmenően Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) 

is fordulhat: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Egyéb rendelkezések 

Tájékoztatjuk, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft-t. 

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Agrármarketing 

Centrum Nonprofit Kft. nem tesz intézkedéseket, az Ön 15.-22. cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 


