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Adatkezelési tájékoztató 
 
1. Mi a célja ennek az adatkezelési tájékoztatónak? 
 
Azért készítette a Timac Agro Hungária Kft. ezt a tájékoztatót, hogy összefoglaljuk, hogy a személyes adataikkal 
mit csinálunk a „Timac AGRO 15” ajándéksorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: Timac Agro 15 
Ajándéksorsolás) során. Azt akarjuk, hogy mielőtt Ön jelentkezik vagy résztvesz az ajándéksorsolásos 
nyereményjátékban, pontosan tudja, hogy mi történik a ránk bízott adataival és hogy milyen döntései, jogai vannak 
ezzel kapcsolatban. 
 
Ezt nemcsak azért tesszük, mert az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről 
szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) is kötelez minket erre, hanem azért, mert őszintén hiszünk abban, hogy mindkettőnknek az 
a jó, ha Ön tájékozott és dönteni tud. 
 
Kérjük, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal! 
 

2. Kiknek kezeljük az adatait, ki az adatkezelő? 
 
Azoknak kezeljük az adatait, aki Timac Agro 15 Ajándéksorsolásra jelentkezik, azon résztvesz (a továbbiakban: 
Ajándéksorsolás). 
 
Az Ön személyes adatait mi kezeljük adatkezelőként. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a személyes adatai 
kezelésének a célját és eszközeit. 
 

3. Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön 
adatait? 

 
Mit jelent a cél? 
Azt jelenti, hogy a személyes adatait a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás előkészítése, megszervezése és 
lebonyolítása során milyen konkrét tevékenység megvalósítása vagy eredmény elérése érdekében használjuk.  
 
Mit jelent a jogalap? 
A jogalap azt jelenti, hogy az Ön adatainak kezelését ezen cél megvalósítása érdekében az adatvédelmi 
jogszabályok mire hivatkozással engedik meg nekünk. 

 
Általánosságban azért kezeljük az Ön adatait, hogy a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás előkészítsük, megszervezzük 
és lebonyolítsuk és teljesíteni tudjunk minden ehhez kapcsolódó kötelezettségünket. Ez még így túl általános, 
összefoglaljuk Önnek, hogy ezen belül pontosan milyen konkrét célok és jogalapok alapján dolgozunk. 
 
Fontos, hogy tudja, hogy egy bizonyos adatot több célból és jogalapból is kezelhetünk például: e-mail cím 
szükséges regisztrációs fiók létrehozásához és, hogy a sorsolás eredményéről tájékoztassuk, de amennyiben Ön 
hozzájárul hírlevél küldéséhez, akkor ehhez is szükséges az Ön e-mail címe. Így előfordulhat az, hogy a Timac Agro 
15 Ajándéksorsolásnak már vége, de még bizonyos adatait mindig kezeljük, mert más célból szükséges. 
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A részletes célokat és jogalapokat a 4. - 0. pontban találja.  
 

4. Ez vonatkozik Önre, ha jelentkezik a Timac Agro 15 
Ajándéksorsolásra  

 
Amennyiben Ön Timac Agro 15 Ajándéksorsolásra interneten a 15.timacagro.hu weboldalunkon jelentkezik és 
felhasználói fiókot regisztrál, a regisztrációs lapon Ön által közvetlenül megadott adatait, valamint az érvényesíteni 
kívánt kupon és az ahhoz kapcsolódó megrendelés egyedi sorszámát kezeljük.  
 
Mik ezek az adatok?  

- név 
- cégnév 
- mobiltelefon 
- e-mail 
- jelszó 
- érvényesítni kívánt kupon egyedi sorszáma 
- a kuponhoz kapcsolódó megrendelő egyedi sorszáma 

 
Milyen célokból kezeljük őket? 

- az Ajándéksorsolás előkészítése és lebonyolítása érdekében 
- az Ajándéksorsolással kapcsolatos kapcsolattartás érdekében, sorsolás eredményéről szóló tájékoztatás 

érdekében 
 
Mi a jogalapunk?  
Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás felhasználói fiókjának 
regisztrálásával ad meg a játék- és részvételi szabályzatban leírtak szerint. 
 
Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait? 
Az Ön személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósításához kezeljük, azokat a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás 
lebonyolítását követő 1 év után biztonságos módon töröljük 
 
Értesítések küldése a Timac Agro Hungária Kft. híreiről, akcióiról és promócióiról: 
Amennyiben Ön a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás felhasználói fiókjának a regisztrációja során, a regisztrációs lapon 
kéri a Timac Agro Hungária Kft. híreiről, akcióiról és promócióiról szóló értesítések megküldését, akkor az Ön e-
mail címét ezen célból is kezeljük, a Timac Agro 15 Ajándéksorsolás lezárulását követően is. Ebben az esetben a 
jogalapunk az Ön hozzájárulása és az Ön e-mail címét az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 

 

5. Ez vonatkozik Önre, ha a II. sorsolás helyszínén a 
rendezvényen személyesen is résztvesz?  

 
Amennyiben Ön a II. sorsolás helyszínén résztvesz, a II. sorsolás helyszínén keletkező adatokat kezeljük. 
Tájékoztatjuk, hogy a II. sorsolás helyszínén a rendezvényről fénykép- és filmfelvétel készül, valamint élő facebook 
közvetítés is lesz. Ezen felvételek elkészítéséhez és felhasználásához az Ön hozzájárulására a Ptk. 2:48.§ (2) 
bekezdés alapján nincs szükség, mivel tömegfelvételnek minősül. 
 
Mik ezek az adatok?  
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- a helyszínen a Timac Agro 15 Ajándéksorsoláson készülő fénykép- és filmfelvétel, facebook közvetítés 
(tömegfelvétel) 

- Önről, mint nyertesről készülő fénykép-, és filmfelvétel készül, valamint élő facebook közvetítés 
- nyertessége esetén az Ön nyereménye  

 
Milyen célokból kezeljük őket és mi a jogalapunk? 
 

Cél Jogalap 
az Ajándéksorsolás eredményéről szóló nyilvános 
tájékoztatás érdekében a nyertes neve, fényképe, 
és nyereménye, az erről készült filmfelvétel, 
facebook közvetítés megjelentetése weboldalon, 
facebookon és hírlevélben történő közzététele 

Ön hozzájárulása, amelyet az Ajándéksorsolásra 
történő jelentkezéssel, részvétellel ad meg a játék- 
és részvételi szabályzatban leírtak szerint 

az Ajándéksorsolásról készülő fénykép- és 
filmfelvétel, facebook közvetítés felhasználásával 
az Adatkezelő és az általa forgalmazott termékek 
népszerűsítése, marketing anyagokban történő 
megjelentetése, szakmai fórumokon 
megjelentetése, weboldalon, facebookon történő 
közzététele 

Jogos érdekünk a lentiek szerint  

 
Fentebb szerepel a jogos érdek. Mi ez? 
A Timac Agro Hungária Kft. a honlapján, közösségi média oldalain, szakmai fórumokon vagy egyéb marketing 
anyagokban fénykép, filmfelvételeket is használ annak érdekében, hogy a cég termékeiről a végfelhasználóknak, 
potenciális végfelhasználóknak információ adjon, az általa forgalmazott termékek jó hírnevét, a végfelhasználók 
termékekbe vetett bizalmát építse. Mindezt annak érdekében, hogy a végfelhasználók mennyiségét és az általa 
forgalmazott termékek eladási számát növelje, üzletileg eredményesen tudjon működni.  
Amikor jogos érdekre hivatkozunk az adatkezelés során, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelésünk ellen. 
Amennyiben azonban bizonyítjuk, hogy az adatkezelés fenti okai olyan kényszerítő okok, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak, akkor az adatkezelést folytathatjuk. Véleményünk szerint a fenti eset ebbe a körbe 
tartozik.  
 
Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait? 
A fénykép- és filmfelvételt, facebook közvetítést a jogos érdekünk alapján addig kezeljük, amíg a jogos érdekünk 
fennáll és ez alapján az adatkezelési cél megvalósul. Amennyiben Ön sikeresen tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor 
a tiltakozásig. 
Amennyiben az Ön adatát a hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult azt visszavonni. Ha visszavonja a 
hozzájárulását, töröljük az adatait. 
 

6. Kikkel osztjuk meg az Ön adatait? 
 
A ránk bízott adatait, csak akkor adjuk át másnak, ha: 

- ahhoz Ön hozzájárult 
- jogos érdekünk érdekében szükséges 
- jogszabály kötelez minket rá. 

 
Adatfeldolgozóink 
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Adatfeldolgozóink azok a szerződött partnereink, akik közreműködnek velünk munkaszerződéssel kapcsolatos 
feladatok teljesítése során. IIyenkor ők a mi megbízásunkból járnak el, a mi döntéseinket követve, az 
adatkezelésért továbbra is mi felelünk. Az Ön adatait önállóan nem használhatják, ha megszűnik velük a 
szerződésünk, kötelesek az adatok törlését biztosítani.  
 
Adatfeldolgozó partnereink: 

A 15.timacagro.hu weboldal hosting szolgáltatást a SKAPE.IO Kft. Nyújtja. 

Székhely 1092 Budapest, Erkel utca 13/A. 2. em. 15. 

Cégjegyzékszám: 01-09-300900 

Adószám: 26081924-2-43 

Kapcsolattartó személy 
neve: 

Antyipin Artyom 

Telefonszám: +36-70-771-6635 

E-mail-cím: artyom@skape.io 

 
 

7. Milyen jogai vannak, milyen döntéseket hozhat? 
 
Több adatvédelmi jog áll az Ön rendelkezésére annak érdekében, hogy megtudja mi történik az adataival és 
befolyásolja azt.  
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáférés joga:  
Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait, így különösen az adatkezelés köréről, 
céljáról, időtartamáról, az adatok forrásáról és arról is, hogy kivel osztjuk meg, valamint az adatvédelmi jogairól. 
A tájékoztatás kérése ingyenes, ugyanarra az adatkörre vonatkozó újabb tájékoztatás kérés esetén azonban már 
jogosultak vagyunk költségtérítést kérni.  

Az adat helyesbítési jog:  
Amennyiben az általunk kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, kérheti tőlünk az adataid helyesbítését.  
 
A törléshez való jog: 
Kérheti, hogy az adatait törljük, ha 

§ az adatkezelés célja megszűnt 
§ az adatot a hozzájárulása alapján kezeltük és azt visszavonta és nincs más jogalapunk az adatkezelésre 
§ az adatot jogos érdek alapján kezeltük és sikeresen tiltakozott ellene 
§ az adatkezelés jogellenes 
§ a törlést jogszabály előírja 
§ gyerekek részére nyújtott internetes szolgáltatáshoz kapcsolódik  
§ azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk, ha 

§ vitatja az adatok pontosságát 
§ az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a törlést  
§ az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szükséges a jogi igénye érvényesítéséhez, védelméhez 
§ tiltakozott az adatkezelés ellen és amíg elbíráljuk, hogy a jogos érdekünk elsőbbséget élvez-e 
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A hozzájárulás visszavonásához való jog:  
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történt, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 
visszavonás előtt történt adatkezelésünk ettől jogszerű marad, hiszen akkor még élt az Ön hozzájárulása. 
Ahogyan már korábban mondtuk, ugyanazt az adatot egyidőben több célból és alapon is kezelhetjük. Ha 
visszavonja a hozzájárulását, akkor a hozzájárulásán alapuló célból tovább nem kezeljük. Egyéb célból (pl. jogi 
kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekünk) azonban még továbbra is kezelhetjük. 
 
Tiltakozáshoz való jog:  
Amikor jogos érdekre hivatkozunk az adatkezelés során, joga van tiltakozni az adatkezelésünk ellen. Amennyiben 
azonban bizonyítjuk, hogy az adatkezelésünk okai olyan kényszerítő okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 
érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak, akkor az adatkezelést folytathatjuk.  
 
Adathordozhatósághoz való jog:  
Ha azért kezeljük az Ön adatait, mert hozzájárult vagy mert szerződésünk teljesítéséhez kell és automatizáltan 
végezzük az adatkezelést, Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatokat átadjuk Önnek. Mi pedig nem 
akadályozhatjuk azt, hogy ezeket az adatokat más adatkezelőnek átadja. Sőt, ha kéri mi magunk továbbítjuk neki. 
 
Amennyiben szeretné mélyebben megismerni az Önt megillető adatvédelmi jogokat, az ezzel kapcsolatos részletes 
szabályokat a GDPR 15. – 21. cikke tartalmazza. 

 

8. Hová fordulhat kérésével, panaszával? 
 

Hivatalos elérhetőségeink: 
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-107242 
E-mail: contact@hu.timacagro.com 

Weboldal: timacagro.hu 
Képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető 

 
Ha bármilyen kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel az adatai általunk történő kezelésével vagy az 
adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a következő 
elérhetőségeken: 
 

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: 
Jávori Zoltán 

Timac Agro Hungária Kft. 
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2 

E-mail: dpo@hu.timacagro.com 
Telefonszám: +36 23 889 719 

 
A megkeresésére igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 1 hónapon belül 
válaszolni. Szükség esetén a válaszadást 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. 
 
Ha panaszt tett, és nem volt elégedett a válaszunkkal vagy kérését elutasítottuk vagy úgy érzi, hogy az adatvédelmi 
jogai egyéb módon megsértésre kerültek, panaszával, kérésével az alábbi helyekhez fordulhat: 
 

§ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
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(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) 
 

§ A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság  

 
 
Budaörs, 2021. július 1. 


