ADAMA adatvédelmi irányelvek
A jelen adatvédelmi irányelvek („Adatvédelmi Irányelvek”) 2014. április 1-jén léptek életbe.
Az Adatvédelmi Irányelveket időről-időre frissíthetjük. Tanácsos az Adatvédelmi
Irányelveket időről-időre újra áttekinteni. A frissítések a weboldalon való közzétételük
napjától érvényesek (lásd Használati feltételek

Az Adatvédelmi Irányelvek célja
Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme mellett, illetve, hogy személyes
adatainak védelmét biztosítsuk. A jelen Adatvédelmi Irányelvek célja ismertetni, hogy a
részünkre elérhetővé tett személyesen azonosítható információkat, mint pld. az Ön neve,
lakcíme és email címe („Személyes Információk”) hogyan kezeljük. A jelen Adatvédelmi
Irányelvekben a ’mi’ vagy ’nekünk’ az ADAMA Agricultural Solutions Limited-re (ADAMA),
valamint annak leányvállalataira és társ vállalataira vonatkozik.

Harmadik fél weboldalak
Az Adatvédelmi Irányelvek a Weboldal használata kapcsán előforduló Személyes
Információira vonatkozik. Nem vonatkozik olyan információkra, amelyeket harmadik fél
weboldal, platform vagy alkalmazás gyűjt össze, melyekkel a Weboldal linkjeire kattintva kerül
kapcsolatba. Az ilyen harmadik fél weboldalaknak, platformoknak és alkalmazásoknak saját
adatvédelmi irányelveik lehetnek.

Hogyan gyűjtjük és használjuk a Személyes Információkat
A Weboldal automatikusan naplózza a böngészőből az adatokat, melyeket a Weboldal
eléréséhez használ, mint például az IP cím, azok az oldalak, amelyeket arról a címről keresett
fel, illetve azt a weboldalt is, amelyről Ön felkeresi a Weboldalt, amennyiben a gépe megengedi
az ilyen típusú gyűjtést. Az ilyen információkat Weboldalunk érdekeltségi szintjének
értékeléséhez használjuk, illetve egyéb piackutatási tevékenységekhez, mint a Weboldalunkon
történő böngészés felmérése. Nem használjuk ezeket az adatokat arra, hogy beazonosítsuk a
Weboldalt felkereső felhasználót.
A legtöbb szolgáltatásunk regisztráció nélkül vehető igénybe. Azonban néhány, a Weboldalon
keresztül elérhető szolgáltatás eléréséhez szükséges a regisztráció. A bekért adatok között
szerepelhet az Ön neve, címe, az üzletével vagy a foglalkozásával kapcsolatos információk,
vagy az email címe. Felkérhetjük, hogy kérdéseket vagy megjegyzéseket küldjön nekünk,
vagy, hogy további információkat adjon meg felmérések vagy megmérettetések kapcsán. Az
ilyen jellegű információk megadása teljesen opcionális. Amennyiben megadja ezeket az
információkat, ezeket felhasználhatjuk az Önnel való kapcsolatba lépéshez, illetve, hogy
informáljuk Önt a Weboldalunkon vagy a szolgáltatásainkban bekövetkező változásokról. Ezen
információkat használhatjuk arra is, hogy javítjuk a Weboldal használhatóságát, biztosítva
annak relevanciáját és az Ön igényeinek való megfelelést.
Arra is felkérhetjük Önt, hogy adja meg hozzájárulását egyes adatkezelésekhez, ha személyes
adatait az ezen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá nem tartozó célokra szükséges
felhasználni. Önt nem kötelezi semmi az ilyen jellegű hozzájárulás megadásához, azonban,
ha úgy dönt, hogy nem járul hozzá az adatkezeléshez, néhány tevékenység korlátozásra kerül.
Ha a felhasználók úgy döntenek, hogy lemondanak az ilyen eltérő felhasználásokról, akkor mi

továbbra is használhatjuk a Személyes Információit az Adatvédelmi Irányelveknek
megfelelően, melynek keretében az információt begyűjtöttük. Amennyiben további
hozzájárulását adja, annak a hozzájárulásnak a feltételei lesznek a mérvadók a jelen
Adatvédelmi Irányelvekkel való ütközés esetén.
Ezen túlmenően, felhasználhatjuk a Személyes Információkat akkor is, ha az
szükséges ahhoz, hogy megvédjen minket egy biztonsági kockázattól, és adott esetben
megosztjuk ezeket az információkat a bűnüldöző hatóságokkal is.

Hogyan oszthatjuk meg a Személyes Információkat
Az adott cégek üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célokból, honlapunk látogatóinak
Személyes Információit megoszthatjuk globális csoportunk cégei között, ideértve azokat a
országokat is, ahol nincs megfelelő adatvédelem. A Weboldal látogatóinak Személyes
Információit harmadik felekkel is megoszthatjuk, ha Ön hozzájárul a közzétételhez, a törvényi,
bírósági, vagy jogi eljárások betartásával; hogy érvényesíteni vagy alkalmazni tudjuk
megállapodásainkat, vagy hogy megvédjük magunkat és jogainkat jogszabályi úton, amikor az
ilyen Személyes Információk az eszközök értékesítésének részeként kerülnek átadásra.
Összesített adatokat és a webhelyünkről összegyűjtött egyéb információkat szolgáltatunk
kereskedelmi partnereknek, hirdetőknek és más érdekelt feleknek a vásárolt termékekkel és
szolgáltatásokkal, látogatói érdeklődési területtel, demográfiai adatokkal kapcsolatban, hogy
megtudhassák, mely termékek és szolgáltatások a legkedveltebbek ügyfeleink számára. Az
összesített adatok névtelen csoport statisztikai formában generálódnak, és nem kapcsolódnak
egyetlen személyhez sem.
Külső féltől (például hosting szolgáltatóktól) igénybevehetünk szolgáltatásokat különböző
országokban, olyanokban is, amelyek közül egyesek nem tekinthetők megfelelő szintű
adatvédelemmel rendelkező országoknak, azért, hogy segítsenek nekünk a Weboldal
működtetésében és a jelen Adatvédelmi Irányelvekben ismertetett információk
feldolgozásában.
E felhasználások kivételével a Weboldalunk látogatása során gyűjtött Személyes
Információkat bizalmasnak tekintjük, és úgy is kezeljük. Általában az ilyen Személyes
Információkat legfeljebb egy évig tároljuk.

A Személyes Információk frissítése és hozzáférése
Ön bármikor frissítheti a nekünk átadott személyes adatokat, például tájékoztathat minket egy
új levelezési vagy e-mail cím kapcsán. Ez segít nekünk továbbra is olyan információkat
nyújtani, amelyek az Ön igényeinek leginkább megfelelnek. Önnek joga van ahhoz, hogy a
nyilvántartásainkban szereplő Személyes Információit frissíteni tudja. A Személyes
Információk módosítása azonban nem engedélyezett olyan esetben, ha a változtatás helytelen
információt eredményezne, vagy ha az megváltoztatna egy már lezajlott tranzakciót velünk.
Önnek jogában áll hozzáférést kérni a Személyes Információihoz. A Személyes Információk
frissítésére vagy elérésére irányuló minden kérelem kapcsán szükséges az Ön
személyazonosságának ellenőrzése.

Sütik (Cookie), helyi tárolás, internet címkék
Az ún. böngésző cookie-k használatával egyszerűsítjük a Weboldal használatát és olyan
információkat szerzünk be, amelyek segíthetnek a Weboldalon elérhető információk és
szolgáltatások javításában. A cookie-k olyan apró szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a
számítógépén tárol. Cookie-kat használunk arra, hogy a Weboldalt használhatóvá tegyük,
valamint, hogy jobban személyre szabhassuk a Weboldalt és termékeinket az Ön érdekeinek
és igényeinek megfelelően. A sütik felhasználhatók arra is, hogy felgyorsítsák jövőbeli
tevékenységeit és élményeit a Weboldalon. A cookie-kat olyan névtelen, összesített
statisztikák összeállításához is használjuk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy
megértsük, hogyan használják az emberek a Weboldalunkat, és segítenek nekünk abban,
hogy javítsuk azok struktúráját és tartalmát. A böngészőjében beállíthatja a cookie-k letiltását,
illetve értesítést kérhet arról, ha cookie-t használnak a gépén. Sokféleképpen lehet a sütiket
kezelni. Kérjük, olvassa el a böngészője utasításait vagy a súgó képernyőjét, ha többet
szeretne megtudni a böngésző beállításokról vagy azoknak módosításáról.

Vannak más technológiák is, amelyeket hasonló célokra használhatunk, ilyen például a
HTML5 helyi tárhely és a helyi megosztott objektumok (LSO-k). Az ilyen technológiákat az
Ön hitelesítésére használhatjuk, továbbá a számunkra megadott adatok nyomon követésére,
valamint egy weboldalon tett látogatása során megadott preferenciáinak vagy információinak
tárolására. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen
technológiát alkalmazzunk, beállíthatja böngészőjén a letiltást vagy kérhet értesítést és
megerősítést a jóváhagyáshoz. Amennyiben az ilyen technológiákat letiltotta, a Weboldal
néhány felülete nem biztos, hogy teljes mértékben funkcionálni fog.
Továbbá alkalmazhatunk még ún. „internetes címkéket” is (vagy más néven „web jelzőket”,
„action tag”-eket, „szimpla pixel GIF”-eket, „láthatatlan GIF”-eket, és „1-by-1 GIF”-eket). Ha
többet szeretne megtudni az online hirdetéssel kapcsolatos webcímkékről, vagy arról, hogy
miként utasíthatja el a harmadik féltől származó információ gyűjtést, kérjük, látogasson el erre
a független weboldalra: Network Advertising Initiative .

Közösségi bővítmények (Plugins)
Facebook
Weboldalunk a facebook.com közösségi hálózat közösségi bővítményeit használja, amelyet a
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook”) üzemeltet.
Ezeket a bővítményeket a Facebook logó vagy a „Facebook közösségi bővítmény” szavak által
lehet felismerni. Amikor ilyen bővítmény segítségével hív elő egy oldalt a Weboldalon, a
böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel, és a bővítmény tartalma
átkerül a böngészőjére, ami ezek után beépíti azt a Weboldalra. Az adatok hatókörére vagy
tartalmára, amelyet a Facebook ezen bővítmények segítségével gyűjtött össze, nincs
hatásunk. A plugin beépülésével a Facebook megkapja azokat az információkat, amelyeket
Ön előhívott a vonatkozó oldalról a Weboldalon. Ha Ön be van jelentkezve a Facebook fiókjába
amikor a Weboldalt meglátogatja, a Facebook ehhez a fiókhoz tudja kötni a látogatást. Ha a
bővítményeket használja, például, ha a „tetszik" gombot használja vagy egy megjegyzést tesz,
az erre vonatkozó információk közvetlenül a Facebookra kerülnek, és ott tárolódnak.
Amennyiben meg szeretné akadályozni az ilyen jellegű adatvándorlást, ki kell jelentkeznie a
Facebook fiókjából, mielőtt meglátogatja a Weboldalt. Az adatok gyűjtésének célját és
kiterjedését, valamint az adatok további, Facebook általi feldolgozását és használatát, valamint
a kapcsolódó jogokat és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségeket illetően
kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát.
Google+
A Weboldalunk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google”) "+1" bővítményét használja. Ezt a bővítményt a "+1” logó által lehet felismerni.
Amikor ilyen bővítmény segítségével hív elő egy oldalt a Weboldalunkon, a böngészője
közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel, és a bővítmény tartalma átkerül a
böngészőjére, ami ezek után beépíti azt a Weboldalra. Az adatok hatókörére vagy tartalmára,
amelyet a Google ezen bővítmény segítségével gyűjtött össze, nincs hatásunk. A Google-tól
származó információink alapján a Google nem gyűjt személyes adatot anélkül, hogy valaki a
bővítményre ne kattintana. Ha Ön be van jelentkezve a személyes Google+ fiókjába vagy a
Google-ba amikor a Weboldalt meglátogatja, a Google ehhez a fiókhoz tudja kötni a látogatást.
Ha a bővítményeket használja, például, ha a „"+1" gombot használja vagy egy megjegyzést
tesz, az erre vonatkozó információk közvetlenül a Google-ra kerülnek, és ott tárolódnak.
Továbbá nem zárható ki az sem, hogy a weboldalunkba integrált egyéb Google-szolgáltatások
összekapcsolják az adatokat a Google-profiljával. Amennyiben meg szeretné akadályozni az
ilyen jellegű adatvándorlást, ki kell jelentkeznie a Google+ vagy Google fiókjából, mielőtt

meglátogatja a Weboldalt. A Google felhasználók részletes adatokat találhatnak az
adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, valamint az adatok további, Google általi feldolgozásáról
és felhasználásáról, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokról és beállítási lehetőségekről a
magánszférájuk védelme érdekében, a "+ 1 „bővítmény adatvédelmi információjában, a
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html linken, illetve a GYIK-ban, amely az
alábbi linken elérhető: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

LinkedIn
A LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”)
bővítményét használjuk. Az ilyen bővítményt a LinkedIn logó és a „megoszt” gombok
segítségével lehet felismerni. Amikor ilyen bővítmény segítségével hív elő egy oldalt a
Weboldalunkon, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a LinkedIn szervereivel, és
LinkedIn információt kap arról, hogy Ön és az IP címe belépett a Weboldalra. Ha Ön be van
jelentkezve a LinkedIn fiókjába amikor a Weboldalt meglátogatja, vagy ha megnyomja a
„megoszt” gombot, a LinkedIn ehhez a fiókhoz tudja kötni a látogatást. Az adatok hatókörére
vagy tartalmára, amelyet a LinkedIn ezen bővítmény segítségével gyűjtött össze, nincs
hatásunk. Az adatok gyűjtésének célját és kiterjedését, valamint az adatok további, LinkedIn
általi feldolgozását és használatát, valamint a kapcsolódó jogokat és a magánélet védelmét
szolgáló beállítási lehetőségeket illetően kérjük, olvassa el a LinkedIn adatvédelmi
nyilatkozatát.

Twitter
A Weboldal Twitter gombokat használ, melyeket a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA ("Twitter”) szolgáltat. Ezt a bővítményt a Twitter” logó, és a „twitter”
vagy „tweet” szavak által lehet felismerni. Más egyebek mellett a Twitter gombok lehetővé
teszik azt, hogy egy szöveget vagy oldalt erről a Weboldalról megosszunk a Twitteren. Amikor
ilyen gomb segítségével hív elő egy oldalt a Weboldalunkon, a böngészője közvetlen
kapcsolatot létesít a Twitter szervereivel, és a gomb tartalma átkerül a böngészőjére, ami ezek
után beépíti azt a Weboldalra. Az adatok hatókörére vagy tartalmára, amelyet a Twitter ezen
gomb segítségével gyűjtött össze, nincs hatásunk. A Twittertől kapott információink alapján a
bejelentkezési adatok, mint például az IP cím vagy a korábban meglátogatott oldalak stb. a
Twitterhez kerülnek. További információkért tekintse meg a Twitter adatvédelmi nyilatkozatát
az alábbi linken http://twitter.com/privacy.

Google Analitika
Google Analitikát alkalmazunk, melyet a Google Inc. („Google”) szolgáltat. A Google Analitika
sütiket használ (lásd fentebb), melynek segítségével kielemezhető az, ahogy a felhasználók a
Weboldalt használják. A plugin beépülésén keresztül az oldal használatával kapcsolatos, a
cookie által generált információk által a Google megkapja azt az információt, amelyeket Ön
előhívott a vonatkozó oldalról a Weboldalon. A cookie által a Weboldal használatával
kapcsolatos információkat a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és ott tárolja.
Azonban az IP-címét lerövidítik, mielőtt továbbítanák a Google-nak az USA-ba („IP masking”).
Az egész IP címet először transzferálják a Google szervereire az USA-ban, és csak kivételes
esetekben rövidítik meg. A Google a nevünkben ezt az információt annak érdekében használja
fel, hogy értékelje, ahogy Ön a Weboldalt használja, és, hogy jelentéseket készítsen
számunkra a Weboldal tevékenységről, illetve, hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtson
számunkra, amelyek a Weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatosak.
Ön megtagadhatja a sütik használatát (lást fentebb). Azt is kizárhatja, hogy a Google Analitika
kövesse a jövőben, ha letölti és telepíti a Google Analitika böngésző bővítményét az aktuális
webböngészőjéhez: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Adatbiztonság; Az Interneten keresztül történő átvitel

Megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket használunk a Személyes Információk
védelmében, veszteségek, visszaélések vagy a változtatások elkerülése érdekében.
Azonban a Személyes Információk abszolút biztonságát lehetetlen garantálni. Továbbá
tudnia kell, hogy a nyílt hálózatokon, mint az internet vagy egy email szolgáltatáson keresztül
küldött adatok könnyen hozzáférhetőek. Nem tudjuk az ilyen nyílt hálózatokon keresztül
küldött üzenetek vagy tartalmak titkosságát garantálni.
Amikor nyílt hálózaton keresztül oszt meg Személyes Információkat, tudnia kell, hogy harmadik
felek is hozzáférhetnek, begyűjthetik és felhasználhatják céljaikra az ilyen információkat. Az
adatok még akkor is keresztül mehetnek más országon keresztül - még olyanon is, amelyben
nincs megfelelő szintű adatvédelem -, ha a küldő és a fogadó egy országban van. Kérjük, más
kommunikációs eszközöket használjon, ha ezt biztonsági szempontból szükségesnek tartja. Az
összes adattovábbítás a Weboldalról vagy a Weboldalra az Ön saját felelősségére történik, és
mi semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem nyújtunk, és semmilyen felelősséget
nem vállalunk az ilyen továbbítás tekintetében.

A kiskorúak védelme
A 13 év alatti kiskorúak személyes adatait tudatosan nem gyűjtjük össze, nem dolgozzuk fel
vagy adjuk ki anélkül, hogy a szülők vagy szülői felelősséggel rendelkező személy előzetes
beleegyezését kérnénk előtte.

Helyi törvények és szabályozások
Ezen Adatvédelmi Irányelvek célja, hogy megfeleljenek azon országok vonatkozó
adatvédelmi törvényeinek és szabályainak, amelyekből a Személyes Információkat begyűjtik.
Amennyiben egy ország törvényei megtiltják a Személyes Információk Adatvédelmi
Irányelvben leírt módon történő felhasználását és megosztását, akkor az Adatvédelmi
Irányelveket és gyakorlatainkat úgy kell módosítani, hogy azok összhangban legyenek az
ilyen helyi törvényekkel.

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése van az Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba velünk. Írjon nekünk: https://www.adama.com/magyarorszag/hu/contact-us

