
Adatvédelmi tájékoztató 

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

szerződéses partnereinek kapcsolattartói részére 

Kezelt személves adatok 

az érintett (kapcsolattartó) neve: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 
---

a személy (szervezet, kiállltó, kiállításszervező, 
rendezvénygazda, stb.) megjelölése, akinek az 
érdekében eljár: 

további személyes adatok: (ha az adatkezeléshez 
további adat szükséges, így adószám, lakcím, etc.) 

--- ---

INFORMÁCIÓK: 

� 

--

1 
..l. --

---

---

--------

---

�z adatkezelő neve: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
--

székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13· 15. II. emelet 
képviselő neve: 

---
Ondré Péter ügyvezető 

adatvédelmi felelős neve és elérhetősége Nemes Claudia; info@gdproffice.hu 
�onlap címe: 1 www.amc.hu 

------ -

az adatkezelés célja: az érintett közreműködésével szerződés létrehozása, a létrejött szerződésből 
eredő kötelezettségek teljesítése, jogosultságok érvényesítése, kapcsolattartás 

az adatkezelés jogalapja: 1 (GDPR 1 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 
a személyes adatok megismerésére jogosultak 1 az Adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint 
a személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint 

Kivonatos tájékoztatás az adatkezelésről: 

Személyes adatait a következőképpen kezeljük és tároljuk: 
NAIH/2018/3484/2/V számú állásfoglalás alapján 

�rintett személyként személyes adatainak kezelése tekintetében a következő jogok illetik meg: 
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen 
személyes adataihoz való hozzáférést igényelhet 
joga van személyes adatai helyesbítéséhez, kezelésének korlátozásához, 

törléséhez 

A fenti jogok gyakorlása a megadott e-mail címre elküldött vagy társaságunk részére személyesen benyújtott kérelemmel valósítható meg 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen nyilatkozat első táblázatának 1·3., illetve -amennyiben az szükséges•• 5. sorában írott személyes adatait kezeljük, 
a második táblázat szerinti célból és jogalapon. 

Ön, mint érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasza van, a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, vagy bírósághoz fordulhat. 

További információk a Társaság 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13·15. szám II. emelet alatti telephelyén elérhető Adatvédelmi 
Szabályzatban olvashatóak. 

Kelt, Budapest, 2020. augusztus 18. 

A tájékoztatást tudomásul vettem. 

Dátum: ....................................................... . 

érintett aláírása 

Nemes Claudia 
adatvédelmi felelős 

Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1 GDPR: az Európai Unió adatvédelmi alaprendelete (General Data Protection Regulation)
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