Adatvédelmi tájékoztató
A weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Monsanto Hungária Kft. (a
továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelővel kapcsolatos további információt az
impresszum menüpont alatt talál.

Személyes adatainak a kezelése
Jelen tájékoztató célja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot
ismertesse. A személyes adatok kezelésének a jogalapja összhangban az Általános
Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: “GDPR”) 6. cikk (1)(b)) pontjával olyan szerződés,
amelyben az érintett fél, mivel a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön
számára a Weboldal funkciói elérhetőek legyenek. Amennyiben az adatkezelés jogalapja ettől
eltér, azt a következő fejezetekben ismertetjük.

A Weboldal használata
Amikor kezdeményezi a Weboldal betöltését webböngészője továbbít bizonyos adatokat a
webkiszolgálónknak. Ennek technikai okai vannak, és azért van rá szükség, hogy a kért
információkat a rendelkezésére bocsáthassuk. Annak érdekében, hogy könnyebben
hozzáférhessen a webhelyhez, az alábbi adatokat gyűjtjük, rövid ideig tároljuk és használjuk:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-cím,
a hozzáférés dátuma és ideje,
a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltolódás,
a kérés tartalma (konkrét webhely),
a hozzáférés állapota / HTTP-állapotkód,
továbbított adatmennyiség,
a hozzáférést kérő webhely,
böngésző, nyelvi beállítások, a böngészőszoftver, az operációs rendszer és a felület
verziószáma.

Ezenfelül, a szervereinkhez való jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések vagy azok
megkísérlésének felderítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján (összhangban a GDPR 6 (1) (f)
pontjával) az adatokat korlátozott ideig tároljuk, abból a célból, meg tudjuk kezdeni a jogosulatlan
illetve jogellenes hozzáférések, vagy azok megkísérlésének visszakövetését.

Regisztráció és belépés
A weboldalon található repcebiztosítási szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges,
mely során meg kell adnia a belépési adatait annak érdekében, hogy a weboldalra beléphessen,
iletve meg kell erősítenie, hogy elolvasta és elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat, továbbá hozzá kell járulnia ahhoz, hogy amennyiben Ön igényli, utasításainak
megfelelően a Monsanto Hungária Kft. megbízásából eljáró területi képviselő a rendszerben
rögzített nem személyes/regisztrációs adatai kitöltésében és felvitelében eljárjon. A
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regisztrációhoz és az azt megelőző belépési folyamathoz az alábbi adat kategóriákat gyűjtjük
önről:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Család és keresztnév
kapcsolattartási adatok (pl.:e-mail cím, telefonszám),
cégadatok (cégnév, régió, termőföld terület),
belépési név, jelszó
Tábla helyrajzi száma és blokk azonosítója,
DEKALB® repce területe,
A vásárlást igazoló számla száma,
megvásárolt hibrid neve,
fémzárolási száma, és mennyisége
A vásárlást igazoló számla másolata
A megvásárló cég kapcsolattartójának e-mail címe és telefonszáma.

A fent megjelölt adatokat annak érdekében kezeljük, hogy a repcebiztosítási szolgáltatást a
„DEKALB kelési kockázat átvállalás 2021“ szabályzatban foglaltaknak megfelelően
kezelhessük.a repcebiztosítási szolgáltatást nyújthassuk.

Repcebiztosítási szolgáltatás
A Repcebiztosítási szolgáltatás szabályait a „DEKALB kelési kockázat átvállalás 2021“
szabályzata tartalmazza. A program keretein belül Adatkezelő visszatérítési szolgáltatást nyújt,
amihez a weboldalon történő regisztráció szükséges.
A személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában (szerződés teljesítése) illetve
a GDPR 6. cikk. (1) f) pontjában foglaltak szerint az Adatkezelőnek azon jogos érdeke, amely
az üzleti partnerei kapcsolattartói (pl: ügyvezetők és más, eljárni jogosult személyek) adatainak
a kezeléséhez fűződik.
Az ügyfél személyes adatainak tárolása a fiókja megszüntetéséig, vagy legkésőbb a szolgáltatás
igénybevételével járó legutolsó tevékenység időpontjától számított 1 évig folytatódik.
Az adatok forrása az érintett, az adatokat az Adatkezelő az utalványokon, illetve a
partderadatbázisából veszi át. A személyes adatokhoz a Bayer Hungária Kft. értékesítési és
marketinggel foglalkozó munkatársai férnek hozzá, akik a Repcebiztosítási program
lebonyolításában működnek közre az Adatkezelő megbízásából.

Sütik (cookie-k) beállítása
Mik azok a sütik?
Ez a webhely úgynevezett sütiket (más néven cookie-kat) használ. A sütik rövid szöveges fájlok,
amelyeket a webkiszolgáló a webböngészőn keresztül tárol a végberendezés memóriájában. Ezek a
fájlok olyan információkat (például preferált nyelvi és webhelybeállításokat) tartalmaznak, amelyeket
az Ön webböngészője (az egyes sütik élettartamától függően) visszaküld nekünk, amikor Ön
legközelebb felkeresi webhelyünket.

Milyen sütiket használunk?
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Kétféle sütit használunk: az egyik csoportba a funkcionális sütik tartoznak (1), amelyek nélkül
a webhely bizonyos funkciói nem működnének, a másik csoportba pedig a választható sütik
tartoznak (2), amelyek a honlap használatának elemzésére és marketingcélokra szolgálnak. Az
alábbi táblázatok részletesen ismertetik az általunk használt sütiket:
Funkcionális sütik
A Süti(k)
Élettartam
neve

PHPSESSID 1 óra

A használat célja, tartalom
PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön
létre. A munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy
információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak
megváltozásáról a munkamenet minél jobb működése érdekében. A
session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek,
miután a felhasználó elhagyta az oldalt.

Választható sütik
Név

Cél és leírás

élettartam Szolgáltató

Hozzájárulás/
beállítás

Ez a Weboldal nem használ választható sütiket.

Sütik telepítésének megakadályozása
Webhelyünket természetesen sütik telepítése nélkül is használhatja. Webböngészőjében bármikor
konfigurálhatja vagy letilthatja a sütik használatát. Emiatt azonban előfordulhat, hogy bizonyos
funkciók nem működnek, vagy webhelyünk kevésbé lesz felhasználóbarát. A választható sütik
használatát bármikor elutasíthatja. Ehhez a fenti táblázatban ismertetett elutasítási lehetőséget kell
igénybe vennie.

Kapcsolatfelvételi űrlap használata
A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével közvetlenül felveheti velünk a
kapcsolatot. Ehhez elsődlegesen az alábbi adatainak a megadása szükséges:
•

E-mail cím

•

Üzenet tartalma

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat kizárólag a kérelme teljesítése
érdekében használjuk fel. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat töröljük, amennyiben már
nincs rá szükségünk a kérelme elbírálása vagy nyomonkövetése érdekében.
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Adatfeldolgozók igénybevétele
Személyes adatainak kezeléséhez erre szakosodott vállalkozókkal működünk együtt. Ezeket a
vállalkozókat nagy körültekintéssel választjuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Megfelelő
adatfeldolgozási megállapodásokkal gondoskodunk arról, hogy a vállalkozók kizárólag a mi
utasításainkra, és kizárólag előírásaink szerint dolgozhassanak fel személyes adatokat.
A honlap szerver szolgáltatója:
BC.HU Kft.
Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Tel.: +36-20-220-4000
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: admin@bc.hu
A honlap és az adatbázis karbantartója:
LumiSys Kft.
Székhely: 1011 Budapest, Hunyadi János út 5. 1. em. 12.
Tel.: +36-1-612-5532
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: info@lumisys.eu
A Repcebiztosítási program lebonyolítását a Bayer Hungária Kft. végzi.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-063142
Tel.: +36 1 4874-281
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail: adatvedelem@bayer.com
A Repcebiztosítási programhoz kötődő adminisztrációs feldatokat a Gyöngy Számviteli- és
Ügyviteli Bt. látja el.
Székhely: 1213 Budapest, Repkény út 57.Cégjegyzékszám: 01-06-749426

Az EU/EGT területén kívüli adatkezelés
Adatainak egy részét olyan, az Európai Unión (a továbbiakban: „EU”) vagy az Európai Gazdasági
Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országokban is kezelni fogják, amelyek az európai
országokhoz képest alacsonyabb szintű adatvédelmet biztosítanak. Ilyen esetekben gondoskodunk
arról, hogy adatai megfelelő mértékű védelemben részesüljenek. Ennek érdekében például külön
megállapítást kötünk szerződéses partnereinkkel (másolati példány kérésre elérhető), vagy kifejezett
hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez.

Az Ön jogaival kapcsolatos információk
A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint az alábbi jogokat biztosítjuk Önnek:
•

az általunk tárolt személyes adatairól való tájékozódás joga;

•

a személyes adatai helyesbítésének, törlésének vagy korlátozott kezelésének kérése iránti jog;
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•

Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának illetve az ellene való tiltakozás
joga, kivéve, ha mint Adatkezelő igazoljuk, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan
nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Ön jogaival
szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme
érdekében van szükség;

•

az adathordozhatósághoz való jog;

•

a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen
veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap:
www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot
kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást
kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per –
az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.

•

a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez és
használatához való hozzájárulását. További tájékoztatásért tekintse meg a hozzájárulásán
alapuló adatkezelést leíró fenti fejezeteket.

Amennyiben élni kíván jogaival, kérelmét az alábbiakban megadott valamelyik elérhetőségre küldje:

Elérhetőségek
Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatosan, forduljon vállalacsoportunk adatvédelm
kérdésekkel foglalkozó munkatársához felelőséhez az alábbi címen:
Adatvédelmi tisztviselő:
Postacím: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
E-mail cím az általános kérelmekhez: emea.datasubjectsrights@monsanto.com él

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása
Adatvédelmi tájékoztatónkat időnként aktualizáljuk. Az adatvédelmi tájékoztatónk naprakész változatát
Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a webhelyünkön való közzétételkor lépnek
hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel webhelyünket, és tájékozódjon az esetleges
újabb változatról.

Legutoljára frissítve: 2021.05.02.
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