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BEVEZETÉS 
Az Agrikonzult Kft. számára kiemelt fontosságú cél az Agrikonzult.hu honlap látogatói és szerződéses 
ügyfelei 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 kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.  

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb 
nemzetközi 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)
 GDPR  (EU) 2016/679 RENDELET
 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 az ügyfeleit valamint frissíti a honlapon 
található jelen adatkezelési tájékoztatót. 
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FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy 
más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
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Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az 
adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adat esetében 
törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

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 érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy 
kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Az érintett a rá vonatkozó adatok kezeléséhez adhatja a hozzájárulását. 

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek 
megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, illetőleg adatok közlése céljából. A megkeresés csak 
olyan személyes adatra és olyan mértékben vonatkozhat, mely a megkeresés céljának a megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

ADATKEZELŐK, ADATFELDOLGOZÓK FELSOROLÁSA 
A jelen tájékoztató szerint, adatkezelőnek minősül: 

Agrikonzult Kft. és alkalmazottai. (Székhelye: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.; adószáma: 
25447871-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-275749) Adatkezelésért felelős személy: Zádor Tamás 
(telefon: 003670/574-1202; e-mail: zador.tamas@agrikonzult.hu) 

A jelen tájékoztató szerint, adatfeldolgozónak minősül: 

E-mail-t küldő, és telefonáló ügyfeleink szempontjából: Google LLC; székhelye: 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. További infó: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Hírlevélre feliratkozó ügyfeleink szempontjából, mint hírlevél szolgáltató, a fentiek mellett: The Rocket 
Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. További infó: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Honlapunk látogatói szempontjából, mint az ’agrikonzult.hu’ honlap üzemeltetője: Aut O’Mattic A8C 
Ireland Ltd. Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 
1, Ireland. További infó: https://automattic.com/privacy/  

Szerződéses partnereink szempontjából, mint könyvelő és könyvvizsgáló: Zay-Center Kft. 
(székhelye:1037 Budapest, Zay u. 3.; adószám: 14319150-2-41) valamint, megbízott pénzintézetünk: 
OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; adószáma: 10537914-4-44) kezeli az 
átutalásnál/ pénztári befizetésnél közölt adatokat 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA 
E-mailen vagy telefon történő tájékoztatás kérés esetén: 

mailto:zador.tamas@agrikonzult.hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://automattic.com/privacy/
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Az adatkezelés jogalapja: A tájékoztatás kérése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő tájékoztatás nyújtása és kapcsolattartás. 
A kezelt adatok köre és célja: Név: Azonosítás; e-mail cím/telefonszám: kapcsolattartás; egyéb ügyfél 
által megadott adatok: a válaszadás input anyaga. 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az 
Adatkezelőtől tájékoztatást kér személyes adatainak megadásával. 
Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 
Az adatkezelés folyamata: az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-
ben, egyéb formában) tájékoztatás kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérést, igényt 
szükség szerint pontosítja az érintettel. Az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, 
ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott. 

Hírlevél küldése esetén: 

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja: Az érintett számára ajánlatok és információk nyújtása. 
A kezelt adatok köre és célja: Név: Azonosítás; e-mail cím: kapcsolattartás; egyéb ügyfél által megadott 
adatok: személyre szabott hírlevél alapja. 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről (pályázati lehetőségek) 
rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra 
feliratkozik. 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor 
leiratkozhat, az elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), 
vagy az info@agrikonzult.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó 
feltüntetésével, vagy postai úton az Agrikonzult Kft. 1137 Bp. Jászai Mari tér 5-6. címre küldött 
leiratkozási kérelem útján. 

Információs űrlap kitöltése esetén: 

Az információs űrlapok az érdeklődés, ajánlatkérés, előminősítés, célzott hírlevélküldés folyamatait 
könnyítik, gyorsítják fel.  

Az adatkezelés jogalapja: Az űrlap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. 
A kezelt adatok köre és célja: Név: Azonosítás; e-mail cím/telefonszám: kapcsolattartás; egyéb ügyfél 
által megadott adatok: a válaszadás input anyaga. 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki kitölti az információs űrlapot.  
Az adatkezelés időtartama: a megbízási szerződés megkötéséig 
Az adatkezelés folyamata: az érintett egy internetes felület segítségével kitölt egy az adatkezelő által 
összeállított űrlapot, információ kérés céljából. Az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint 
pontosítja az érintettel. Az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, 
illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.  

Példa: Ügyfél érdeklődik ’X’ pályázati lehetőség után. ’X’ pályázati lehetőség csak Nógrád Megyében 
székhellyel rendelkező 40 éves életkort el nem érő egyéni vállalkozók számára érhető el. Adatkezelő az 
információs űrlapot a pályázati alapkövetelmények szerint állítja össze, így rákérdez a kitöltő (érdeklődő) 
vállalkozási formájára, székhelyére, életkorára. 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés 
önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő 
megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing. 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, 
követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját 
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ismerőseik között részben vagy teljes körűen. 
Az adatkezelés időtartama: a leiratkozásig 

Megbízási szerződés kötése esetén 

Az adatkezelés jogalapja: A szerződéskötés önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja: A szerződő felek azonosíthatósága  
A kezelt adatok köre és célja: Név; anyja neve/ személyi azonosítója/ lakcíme: Azonosítás; e-mail 
cím/telefonszám: kapcsolattartás;  
Az érintettek köre: Minden szerződő fél 
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény előírásának megfelelően 8 év 
Az adatkezelés folyamata: az érintett elküldi a személyes adatait e-mailen, vagy ő maga vezeti föl a 
szerződésre. Az adatkezelő archiválja a dokumentumot. 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson 
alapul. 
Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. 
A kezelt adatok köre és célja: számlabirtokos neve: azonosítás; bankszámlaszám, közlemény rovat: 
azonosítás; összeg: a teljesítéshez szükséges. 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni. 
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény előírásának megfelelően 8 év 
Az adatkezelés folyamata: az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére. Az 
érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára. Az Adatkezelő ellenőrzi az 
átutalást. Az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, 
melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben 
adatfeldolgozó férhet hozzá. 

Panaszkezelés 

Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul  
Az adatkezelés célja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező. 
A kezelt adatok köre és célja: azonosítási és kapcsolattartási adatok és maga a panasz 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgálta 
tásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. 
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 
példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, 
kötelezően. 
Az adatkezelés folyamata: az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel. 

Pályázati dokumentáció elkészítése és benyújtása 

Az adatkezelés jogalapja: Megbízási szerződés és meghatalmazás 
Az adatkezelés célja: Pályázati dokumentáció elkészítése és a bíráló szerv felé a továbbítása 
A kezelt adatok köre és célja: Azonosítási, kapcsolttartási adatok, egyéb a pályázati lehetőséget kiíró 
szerv által bekért adat, árajánlat, adóbevallás, lakcímkártya. Célja: Pályázati siker. 
Az érintettek köre: Pályázó 
Az adatkezelés időtartama: Pályázat elutasítása, vagy a pályázat fenntartási időszakának vége. 
Az adatkezelés folyamata: Megbízási szerződés alapján. 
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AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 4. pontban bemutatott Adatfeldolgozók 
férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén 
megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.  

Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára: amennyiben az 
Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait 
tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára; az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró 
bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása; a rendőrség megkeresi a 
Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a saját informatikai eszközein, 
részben 24 órás őrzéssel védett webszerveren, papír adathordozó esetén székhelyén/ telephelyén 
megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő 
szolgáltatását is igénybe veszi, lásd ’google’. 

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek 
között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 
A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy 
az tájékoztassa: milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; milyen 
forrásból; mennyi ideig kezeli; az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesíti. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa 
valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai 
elérhetőségét). 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre 
küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog 

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes 
adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső 
szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az 
irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen 
kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által 
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A zároláshoz való jog 

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes 
adatait zárolja. 
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A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet 
például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által 
kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő 
ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a 
személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat. 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás 
céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön 
hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az 
ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó 
beadványát az ügy irataival együtt átadjuk a Levéltár számára. 

Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően 
gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy. 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál 
nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 
Telefon: +36 1 391 1400 
Telefax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu 

HONLAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A https://agrikonzult.hu/ honlapon bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése 
személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat 
rögzíti: a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a 
honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. 

Sütik 

A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) 
működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a 
Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a 
felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik 
személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről 
bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel  kapcsolatos további  
információ a  https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható 
honlapon olvasható. 

Bigdata 

https://agrikonzult.hu/
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A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, 
hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy 
kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott 
hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy 
nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel 
kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható. 

Linkek  

Az Agrikonzult.hu oldalain utalások, ugrópontok található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, 
amelyekre az Agrikonzult.hu oldalnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos gyakorlatra. 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 személyes adatok védelmével kapcsolatban. 

SZERZŐI JOGVÉDELEM 
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat az Agrikonzult Kft. 
kizárólag 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 
bármilyen 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 megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy 
tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok 
tekintetében.  

Az Agrikonzult Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve 
elérhetőségét 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 alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, 
hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből 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 hivatkozik. 


