ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETI PARTNEREK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk, hogy az Ön és az RAGT Vetőmag Kft. között létrejött üzleti kapcsolattal kapcsolatos személyes adatait az
RAGT Vetőmag Kft. az alábbiak alapján kezeli:
Adatkezelő neve:
RAGT Vetőmag Kft. („RAGT”)
Adatkezelő képviselője:
az RAGT cégjegyzékbe bejegyzett mindenkori ügyvezetői, illetve cégjegyzési joggal
felruházott munkavállalói
Adatkezelő elérhetőségei:
cím: 2040 Budaörs, Keleti utca 7., email: ragt@ragt.hu., honlap:
http://www.ragtsemences.com
Adatkezelés célja:
Személyes adatait az üzleti, kereskedelmi/marketing kapcsolat létesítése, teljesítése vagy
megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek teljesítése
céljából kezeljük.
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Kezelt adatok köre :

Az RAGT különböző adatokat kezel partnereiről, függően az üzleti kapcsolatuk jellegétől, a
köztük létrejött szerződéses tartalmától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól.
A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: természetes személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
bankszámlaszám, szerződéses jogviszony kezdetével, fennállásával, az abból folyó
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok, státusz, beosztás a partner gazdálkodásával
kapcsolatos különböző, az RAGT-vel fennálló üzleti kapcsolatot segítő bármely személyes
jellegű adat

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, vagy szerződés létesítése és teljesítése

Adattárolás határideje:

Adattovábbítás és
adatfeldolgozók:

Érintetti jogok:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve
őrzési időről rendelkező jogszabályok által előirt ideig kezeljük személyes adatait.

Személyes adatait az adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozók részére nem továbbítjuk.

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az
adatkezeléshez
kapcsolódó
információkhoz
és
biztosítjuk
az
adathordozhatósághoz való jog érvényesítését.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
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Részletesen az RAGT Vetőmag Kft. Adatkezelési Szabályzata határozza meg a kezelt adatok körét.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály
által előírt kötelezettségünk, töröljük.
Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes
adatainak kezelését korlátozzuk.

Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Honlap: http://www.naih.hu
Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A panaszával kapcsolatban eljárni
illetékes bíróság kiválasztásával kapcsolatban konzultáljon a jogi osztályunkkal.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos
jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez Öntől nyilatkozat beszerzése szükséges, úgy a nyilatkozat
beszerzése során Társaságunk minden esetben felhívja az Ön figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az
adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára. Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges (személyi
igazolvány, diákigazolvány), úgy Társaságunk semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait és/vagy képét, hanem társaságunk
arra jogosult munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.
_________________________________________________________________________________________

NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………… (születési helye és ideje: …………………………………;
anyja neve: ………………………………… ) a fenti tájékoztatást tudomásul veszem, az RAGT Vetőmag Kft
vonatkozó szabályzatait megismertem.

Kelt: …………………………………
…………….………………………..
aláírás
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