
 

 Adatvédelmi tájékoztató  
Baki Agrocentrum Kft. 

1. Bevezetés 

A Baki Agrocentrum Kft. és közös adatkezelést folytató vállalkozások  

 Baki Agrocentrum Kft  

 BAKI AGRO Terménykereskedelmi Kft. 

 Hahóti Várdomb Mezőgazdasági Kft. 

 Zalatárnok-Tófej Mezőgazdasági Kft. 

 Bak-Zalatárnok Gabonaszárító Kft. 

 Agro-Sansz Kft. 

 Zalatárnoki NÖSZOLG Kft. 

elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes 

adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Jelen adatvédelmi tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) 

rendelkezéseinek figyelembe vételével, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

számú rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) 

összhangban készült el. 

A Baki Agrocentrum Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi 

irányelvek folyamatosan elérhetők a https://baki-agrocentrum.hu/ honlapon. A Baki 

Agrocentrum Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
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2. Az adatkezelő adatai 

Cégnév: Baki Agrocentrum Kft. 

Székhely: 8945 Bak, Válicka u. 8. 

Adószám: 11351207-2-20 

Cégjegyzékszám: 20 09 062141 

Telefon: +36 92 581 014 

Fax: +36 92 581 041 

Email: info@baki-agrocentrum.hu 

 

3. A Baki Agrocentrum Kft. adatkezelései 

3.1.1 Kamera megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés 

Kezelt adatok köre: A telephelyeken tartózkodó személyekről kép és mozgóképek. 

Adatkezelés célja: A Kft. telephelyein vagyoni javainak, a megfigyelt területen 
tartózkodók testi épségének megóvása, veszélyes anyagok 
védelme és munkavédelem céljából történik kamerás 
megfigyelés. 

Adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. Jogos érdek 
(vagyonvédelem, munkavédelem),  

 az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása 
[Szvtv. 30. § (2)] 

 

Adattárolás 
időtartama: 

 a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 
3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 
31. § (2)] 

 amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával 
kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a 
megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől 
számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül 
[Szvtv. 31. § (6)] 

Adattárolás jogalapja: (2005. évi CXXXIII. 31. § (2)) 

Adattárolás módja: elektronikusan 

mailto:info@baki-agrocentrum.hu
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Kamerák 
elhelyezkedésének 
felsorolása: 

o 8945 Bak, Válicka u. 8. – bejárat 

o 8945 Bak, Válicka u 8. – kereskedelmi iroda 

o 8945 Bak, Válicka u. 8. – irattár, udvar 

o 8945 Bak, Válicka u. 8. – szerver szoba 

o 8945 Bak, Válicka u. 8. – raktár, raktáriroda 

o 8945 Bak, Válicka u 8. – kis tárgyaló 

o 8945 Bak, Válicka u 8. – konferencia terem 

o 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61. 

o 8946 Tófej 274/12 hrsz. 

o 8946 Baktüttős 0129/6, 0129/7, 0129/10 

o 8771 Hahót, Központi telep 

o 8929 Pölöske-Barnakpuszta  0183/11 

3.1.2 Tanuló jogviszonnyal foglalkoztatott diákok 

Kezelt adatok 
köre: 

tanuló neve, 

születési helye, ideje, 

anyja neve, 

adószáma, 

TAJ szám 

Adatkezelés 
célja: 

a diákokra, szakmai gyakorlatot teljesítő személyekre vonatkozó 
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel 
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása 

Adatkezelés 
jogalapja: 

 törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 10. § (1) és (3) 

 

 szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) 

Adattárolás 
időtartama: 

az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 
munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig munkaviszonyból fakadó 
jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló 
jogszabályokban meghatározott határideig 

Adattárolás 
módja: 

elektronikusan és papíralapon 
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Személyes 
adatok 
címzettjei 

Azon munkavállalók akik munkáltatói jogkörrel rendelkeznek 

3.1.3 Munkára jelentkezők adatkezelése, álláshírdetés újtán 

Kezelt adatok 
köre: 

Álláshirdetésre jelentkező személyes adatai, amit az önéletrajzban 
feltüntet: 

 név 

 email cím 

 telefonszám 

 iskolai végzettség adatai 

 minden további adat, amelyet az érintett az önéletrajzában 
megadott 

Adatkezelés 
célja: 

A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló 
kiválasztása. 

Adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) (a) pontja, az érintett hozzájárulást adta személyes 
adatainak kezeléséhez. 

Adattárolás 
időtartama: 

A munkaviszony betöltését követő 1 év. 

Adattárolás 
módja: 

elektronikusan és papír alapon 

Személyes 
adatok címzettjei 

Azon munkavállalók akik a toborzás-kiválasztással foglalkoznak, és 
felvételi döntésre jogosultak. 

 

A Társaság a beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat a jelen 
tájékoztatóban foglalt kivételeken túl harmadik fél részére sem 
statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább. 

3.1.4 Őstermelők személyes adatainak kezelése 

Kezelt adatok köre:  Neve, Leánykori név 

 Címe, 

 Őstermelői igazolvány száma, 

 TAJ száma, 

 Adóazonosító jele és/vagy adószáma (ha 
magánszemélynek adószáma van), 

 ha adószáma nincs, akkor: Anyja neve, születési hely, idő 

 *email címe, telefonszáma 

Adatkezelés célja: felvásárlás végrehajtása, felvásárlási jegy kitöltése 
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Adatkezelés 
jogalapja: 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
169.§; 202.§ 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 167.§ 

 GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése 

Adattárolás 
időtartama: 

8 év 

Adattárolás jogalapja 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) 

Adattárolás módja: papaír alapon és elektronikusan 

Személyes adatok 
címzettjei: 

a Kft. azon munkavállalói akik adózási, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatokat látnak el. 

3.1.5 Egyéni vállalkozók adatinak adatkezelése 

Kezelt adatok köre:  eladó neve, 

 címe, 

 adószáma 

 *email címe, telefonszáma 

Adatkezelés célja: takarmány megvásárlásához szükséges szerződés 

Adatkezelés 
jogalapja: 

 szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b)) 

Adattárolás 
időtartama: 

8 év 

Adattárolás jogalapja 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) 

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon 

Személyes adatok 
címzettjei 

a Kft. azon munkavállalói akik adózási, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatokat látnak el. 
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3.1.6 A szerződő partner vagy céges kapcsolattartó személyes adatainak kezelése 

Kezelt adatok köre: Kapcsolattartó adatai: 

 Neve 

 Címe 

 Email címe 

 Beosztása 

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás. 

Adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partnere jogos 
érdekében veszik át tőle és kezelik 

Adattárolás 
időtartama: 

a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig 

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon 

4. Az érintett jogai, érvényesítésük módja 

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg. 

Az érintettek jogosultak arra, hogy: 

 A Baki Agrocentrum Kft.-től tájékoztatást kapjanak személyes adatainak 

kezeléséről, (tájékoztatáshoz való jog) 

 a személyes adataikhoz hozzáférjenek, (hozzáféréshez való jog) 

 a személyes adataik helyesbítését kérjék, (adathelyesbítéshez való jog) 

 az adataikat töröltessék, elfeledtethessék (törléshez-, elfeledtetéshez való jog) 

 az adataik kezelésének korlátozását kérjék (korlátozáshoz való jog) 

 az adathordozhatósághoz való jogukkal élhessenek, (adathordozhatósághoz 

való jog) 

 a tiltakozásukat fejezzék ki az adatkezelés ellen (tiltakozás adatkezelés ellen) 

 jogai megsértésének vélelmezése esetén az illetékes felügyeleti hatóságot, 

vagy az illetékes bíróságot jogorvoslatért megkereshessék. (jogorvoslati 

lehetőség).  

4.1.1 Tájékoztatáshoz való jog 

A Baki Agrocentrum Kft., annak érdekében, hogy az érintettek személyes adataik 

kezelésére vonatkozóan mindenkor tájékoztatva legyenek, a https://baki-agrocentrum.hu/ 

honlapján elérhetővé teszi az aktuális Adatkezelési Tájékoztatóját. 

https://baki-agrocentrum.hu/
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A tájékoztató tartalmazza az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, amennyiben 

adattovábbítás történik, ennek tényét, a szervezet nevét, elérhetőségét (aki felé az adatokat 

továbbították), adatfeldolgozás tényét, érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

Az érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésekről, tehát 

arról, hogy 

 milyen adatait kezeli a Baki Agrocentrum (a kezelt adatok köre), 

 honnan szerezte meg azokat az adatait (az adatok forrása), 

 milyen célból kezeli a Baki Agrocentrum az adatait (az adatkezelés célja), 

 mi alapján kezelheti a Kft. az adatait (az adatkezelés jogalapja), 

 mikortól és meddig kezeli a Baki Agrocentrum az adatait (az adatkezelés 

időtartama), 

 vesz-e igénybe a Kft. az adatkezeléshez adatfeldolgozót, ha igénybe vesz, 

akkor kit (mi az adatfeldolgozó neve) mi az elérhetősége (mi az adatfeldolgozó 

címe) mit csinál az adatokkal (mi az adatkezeléssel összefüggő tevékenység) 

 hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival (tájékoztatás az 

adatvédelmi incidens körülményeiről), és ha igen milyen hatással volt, mit tett a 

Baki Agrocentrum az incidens elhárítása érdekében 

 az Agrocenturm továbbította-e bárkinek az érintett adatait, és ha igen mi 

jogosította fel a Baki Agrocentrumot erre (mi az adattovábbítás jogalapja) kinek 

továbbította (ki az adattovábbítás címzettje). 

A Baki Agrocentrum a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető 

formában, írásban adja meg a tájékoztatást. Egyes törvényekben meghatározott esetekben 

a Kft.-nek a törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást meg kell tagadnia. A tájékoztatás 

főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (3) bekezdésében 

meghatározott esetben számít fel. 

4.1.2  Hozzáféréshez való jog 

Az érintettek jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arról, hogy 

személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

akkor jogukban áll hozzáférést kérni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz: 

 az adatkezelés céljairól 

 a személyes adatok kategóriáiról 

 az adatkezelés címzettjeiről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják 
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 az adatok tárolásának időtartamáról 

 amennyiben nem a Baki Agrocentrum ügyfeleitől gyűjtötték az adatokat, akkor 

azokra vonatkozó minden információról. 

Az adatkezelésben érintetteknek jogukban áll visszajelzést kérni a személyes adataik 

kezeléséről. A kérelem benyújtásának megfelelő formátumban kell minden információt az 

érintett rendelkezésére bocsátani. 

A Társaság kérelmet csak az Infotv.-ben meghatározott okokból utasít el, erre csak 

indoklással, írásban kerülhet sor az Infotv. 21. § (1) bekezdése szerint. 

4.1.3 Adathelyesbítéshez (módosításhoz) való jog 

Az érintettek kérhetik adataik módosítását, hogyha a Baki Agrocentrum nem valós és 

naprakész adataikat kezeli. A Baki Agrocentrum ügyfelei kötelesek az adataikban 

bekövetkezett változásokról a Kft.-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 

munkanapon belül értesíteni. Az ügyfelek adatváltozási kötelezettségének elmulasztásából 

eredő következményekért felelősség az ügyfeleket terheli. 

Az érintett ügyfeleknek névváltozás esetén egy arra alkalmas okirat másolatával 

bizonyítania és igazolnia kell, hogy a módosítandó adata valóban megfelel a valóságnak. 

Amennyiben igen, akkor az Agrocentrum módosítja azt. Egyéb adat módosítási kérelem 

esetén aláírt eredeti vagy szkennert bizonylat elegendő a módosításhoz. 

Az adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) 

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy 

az érintettekre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 

alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 
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Olyan adatnak a törlését nem végezheti el a Baki Agrocentrum, aminek a kezelését 

jogszabály, törvény írja elő, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezeket az adatokat 

az érintett köteles a jogszabályban előírt időtávok figyelembevételével megőrizni és csak 

ezen időszakok lejárta után lehetséges a törlést elvégezni.  

4.1.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintettek vitatják a személyes adataik pontosságát, ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését, és 

ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintettek igénylik azok megőrzését jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

 az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 

jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogos érdekeivel szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme 

érdekében, fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő azokat az érintettek, akiknek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az érintettek az alábbi esetekben írásos nyilatkozatban kérhetik az adataik a 

korlátozását, hogyha: 

 az adataik nem pontosak, vagy hiányosak, 

 jogellenes adatkezelés esetén, 

 jogi igény érvényesítéséhez szükséges az adat. 

4.1.5 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy 
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másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották, ha: 

 az adatkezelés az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásán, vagy a 

szerződésen alapul. 

 A természetes személyek adathordozhatósághoz való joga nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek 

jogosultak arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes 

adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az érintettek jogosultak az általuk önként és kifejezett hozzájárulás, vagy szerződéses 

kapcsolat során megadott személyes adataikat az adatkezelőtől digitális formátumban 

elkérni, géppel olvasható formátumban tárolt adataikat más adatkezelő részére átadni, 

amennyiben ez mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érinti. 

4.1.6  Tiltakozáshoz való jog 

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen: 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény vagy kutatás céljára történik. A Tásaság amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint jár el.  

A Baki Agrocentrum a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről az érintettet írásban, illetve elektronikusan tájékoztatja az Infotv. 15. § 

szerint.  

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez fűződnek. 
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4.1.7 Jogorvoslathoz való jog 

Az érintettek jogosultak a Baki Agrocentrum Kft. adatkezelésekkel kapcsolatos panaszok 

esetében a NAIH-hoz fordulhat: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Honlap: www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

 

Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz 

fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt indítja meg. 

 

http://www.naih.hu/

