
Adatvédelmi tudnivalók 

1. BEVEZETÉS
Az Agrikonzult Kft. számára kiemelt fontosságú cél az Agrikonzult Kft.hu/otthoni látogatói által rendelkezésre 
bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.  

Az Agrikonzult Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban 
kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint ki-
alakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások ér-
vényre juttatásához szükségesek.  

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nem-
zetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:  

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi

CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény)
 Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást 
nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységről.  

Az Agrikonzult Kft. vállalja, hogy amennyiben változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és 
gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a jelen honlapon a látogatóit,  

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel-
hető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének 
és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel 
szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehes-
sen azonosítani.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat ren-
delete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, 
vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb ren-
dűek az érintettnek védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében (Európai Parla-
ment és Tanács 95/47/EK Irányelv. 7. cikk f) pont).  

A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. Az 
adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adat-
szolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak 
a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni ar-
ról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok 
biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika min-
denkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes ada-
tok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.  
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A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény sze-
rint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését. A látogató az adatke-
zeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató 
ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra 
nézve teljesülnek.  

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉRTELMEZŐ MEGJEGYZÉSEK
Amikor látogatóink az agrikonzult.hu oldalán tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene 
fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban az oldalon 
olyan alkalmazások, amikor az agrikonzult.hu által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükségessé válhat a 
látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása.  

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó szemé-
lyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kap-
csolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva 
az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím. 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeknél a személyes azonosíthatóság kizá-
rásával gyűjthető és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem 
minősülnek személyes adatnak, amelyek úgy gyűjthetőek, hogy nem kapcsolnak hozzá azokat azonosítható sze-
mélyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.  

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, 
a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért 
információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor 
előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.  

Az Agrikonzult Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nem-
zeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőző-
désre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.  

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen kö-
rülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.  

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hiva-
talos adat-lefoglalási határozatban) kérik személyes adatok átadását, úgy az Agrikonzult Kft. - törvényi kötele-
zettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.  

A személyes adatok változtatása, törlése  
A személyes adatok változásáról ügyfeleink elektronikus értesítést küldhetnek az Agrikonzult Kft. részére az 
info@agrikonzult.hu címre.  

Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos 
esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, 
amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisunkból kitöröljük. 

A honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan 
keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domén név 
(URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél fájllekérése (fájlnév és URL-cím), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, 
ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekin-
tett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító 
(cookie) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.  

mailto:info@agrikonzult.hu
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4. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉT IGÉNYLŐ SZOLGÁLTATÁSOK  
Regisztráció 
Az agrikonzult.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a kapcsolatfel-
vételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet, telefonszámot) kérjük el. Olykor ké-
rünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinfor-
máció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.  
 
Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további sze-
mélyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, számlázási adatok, stb.  
 
Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése  
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépeden (vagy 
más készülékeiden) tárolódnak, amikor meglátogatod az Agrikonzult.hu oldalát.  
 
A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni az Agrikonzult.hu oldalát, a szol-
gáltatásainkat az érdeklődésnek és igényeknek megfelelően kínáljuk, ezáltal könnyebb legyen az oldal haszná-
lata. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak. Ebből az információból nem tudunk téged 
személy szerint azonosítani.  
 
Kétféle sütit használhatunk az Agrikonzult Kft. oldalakon, a munkamenet sütiket és az állandó sütiket. A munka-
menet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készülékeden, amíg el nem hagyod az Agrikonzult Kft. oldalát. 
Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékeden, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki 
nem törlöd őket.  
 

Süti típus 
 

Mit csinál? 
 

Ez a süti gyűjt személyes adatokat vagy azo-
nosít engem? 

 

Szükséges 
sütik 

 

Ezek a sütik alapvetőek ahhoz szükségesek, hogy az Agrikonzult Kft. 
oldala jól működjön, lehetővé teszik, hogy mozogj a webhelyen és 

használd a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt 
szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszana-

vigálsz egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. 
 

Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. 
Ha nem fogadod el ezen sütik használatát, 

annak hatása lehet a webhelyre és annak tel-
jesítményére. 

 

Teljesít-
mény sütik 

(Perfor-
mance) 

 

Ezek a sütik segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek 
kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a 
meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, 
és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüze-

netek. Ez segít nekünk a webhely teljesítményének javításában. 
 

Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.  Az 
adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik. 

 

 
Sütik kontrollálása és törlése.  
A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatod a be-
állításokat, hogy blokkold a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhetsz, amikor sütiket állítanak be az eszközödön. 
Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézd meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha 
többet kívánsz megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról! 
Ha kikapcsolod az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg az Agrikonzult Kft. oldalán 
vagy.  
 
Ha különböző eszközöket használsz az Agrikonzult Kft. webhelyek megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, 
okostelefon, táblagép, stb.) bizonyosodj meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a te süti 
igényeinek megfelelően került beállításra.  
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Naplóállományok elemzése  
A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzí-
tenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal 
címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzések-
hez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez 
használható fel. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó informáci-
ókkal nem kapcsoljuk össze.  
 
Linkek  
Az Agrikonzult.hu oldalain utalások, ugrópontok található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ame-
lyekre az Agrikonzult.hu oldalnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gya-
korlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira 
kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a szemé-
lyes adatok védelmével kapcsolatban.  
 
5. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA (FEL- ÉS LEIRATKOZÁS)  
Az Agrikonzult.hu a vonatkozó jogszabályok alapján az ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az 
ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésé-
nek lehetőségét. Az ügyfeleink bármikor lemondhatják a hírlevél szolgáltatásunkat egy a szolgáltatónak küldött 
e-mail üzenet segítségével.  
 
 6. EGYÉB JOGI TUDNIVALÓK (SZERZŐI JOGVÉDELEM)  
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat az Agrikonzult Kft. kizáró-
lag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az Agrikonzult Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldala böngészése egyúttal 
az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: Az Agrikonzult Kft. weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely 
részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az Agrikonzult Kft. jogosult.  
 
Az Agrikonzult Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármi-
lyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Agrikonzult Kft. 
azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak 
tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.  
 
Az Agrikonzult Kft. weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. 
Előfordulhat, hogy a weboldalon az Agrikonzult Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, 
ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Agrikonzult Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a megje-
lenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elér-
hető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.  
 
Az Agrikonzult Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetősé-
gét korlátozza, vagy megszüntesse. Az Agrikonzult Kft. nem garantálja, hogy a weboldalához való hozzáférés 
folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott 
anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmat-
lan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhető-
ségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Agrikonzult Kft. kifejezetten kizárja. Az 
Agrikonzult Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé 
tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Agrikonzult Kft. weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatko-
zik.  
 


