Adatkezelési tájékoztató
(Agrolabor Kft. kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés)
1. Adatkezelő: Az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán
az adatkezelő az AGROLABOR Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/3.
cégjegyzékszám: 16-09-001601 e-mail cím: info@agrolaborkft.hu, honlap címe:
www.agrolaborkft.hu) ("Adatkezelő").
A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, jogszabályon alapuló adatkezelésekre, illetve
az Érintettel létrejött kereskedelmi/gazdasági tevékenységre kapcsolatos adatkezelésre
vonatkozik.
Érintett: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító (például név, szám, lakcím, adószám, online azonosító stb.) alapján azonosítható.
Személyes adat: Érintettre vonatkozó bármely információ.
2. Adatkezelés jogalapja: gazdasági tevékenységhez szükséges adatkezelés.
3. Adatkezelési célok: az alábbi gazdasági tevékenységekhez történik az informatikai
rendszerben:
- árajánlat
- megrendelés
- szállítólevél
- kiszállítás
- számla
- pénztári bizonylat
- kapcsolattartás (telefon, e-mail)
- kinnlevőségek kezelése
- belső ellenőrzés
- számviteli ellenőrzés
Kezelt adatok:
- név
- telefonszám
- fax
- cím
- E-mail
Adattovábbítás:
- Könyvelést, könyvvizsgálatot végző természetes vagy jogi személynek
- NAV
- Az EU 2016/679 rendeletben meghatározott esetekben (pl. Rendőrség kérésére)
4. Személyes adatok tárolásának időtartama: maximum 10 év
5. Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként
("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek:

Agrolabor Kft munkavállalói
Szetex 94 Kft. (Könyvelő)
Profi-Lízing Kft. (Könyvvizsgáló)
6. Adatbiztonság: Az Érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek
alkalmazásának módjait és feltételeit, az adatokhoz való hozzáférést. Az Adatkezelő
meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek
hozzá az Adatkezelő munkavállalói.
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó az informatikai rendszerek biztonsága, a külső- és belső
adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az
Adatkezelő és Adatfeldolgozó az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő
kommunikációt mások számára nem teszi elérhetővé. Az esetleges adatkezelési incidensekről
nyilvántartást vezet, megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő, illetve az
Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, kockázatarányos
intézkedéssekkel védi az Érintett adatokat.
Az Adatkezelő figyelmet fordít az adatszivárgás megelőzésére, az adatok biztonságos
tárolására, továbbítására, feldolgozására, a munkavállalóink adatbiztonsági képzésére.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
Az Érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél az alábbiakat
• tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatok helyesbítését,
• személyes adatok törlését, korlátozását,
• joga van az adathordozhatósághoz,
• tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen.
Az Érintett a fent felsorolt jogok érvényesítését írásban kell kérnie. Az Adatkezelő a kéréseket
nyilvántartásba veszi és minél hamarabb, legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol rá.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben
tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett
panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt.
8. Egyéb: A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.agrolaborkft.hu honlapon. Az
adatkezelésről rövid tájékoztatást kap a szállítólevélen, számlán és az e-mailekben. Az
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve
módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.
Agrolabor Kft.
Kellermann Anikó
ügyvezető

