
 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A Crop Science üzletág partner adatbázisával kapcsolatban 

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.: 01-09-063142; 

adószáma: 10263002-2-44; web: bayer.co.hu a továbbiakban: „Bayer”) Crop Science üzletágának partner adatbázisához 

kapcsolódó adatkezelési gyakorlatát. 

1. Az Adatkezelés jogalapja az érintett partnerek hozzájárulása. 

2. A Bayer a személyes adatokat abból a célból gyűjti, hogy 

2.1. partnereivel ügyfélkapcsolatot tarthasson fenn, mely kiterjed a kapcsolattartásra, a személyes látogatások 

megszervezésére és statisztikai adatgyűjtésre.  

Az adatkezelés az érintett törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb öt évig tart. 

Az adatkezelés az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat érinti. 

2.2. partnerei számára hírlevelet küldhessen. 

Az adatkezelés kapcsolattartáshoz és a termesztett növénykultúrákkal kapcsolatos adatokat érinti. 

2.3. hogy partnereit promóciós célból megkereshesse.  

Az adatkezelés az érintett törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb öt évig tart. 

Az adatkezelés kapcsolattartáshoz és a termesztett növénykultúrákkal kapcsolatos adatokat érinti. 

2.4. hogy partnereit piackutatással kapcsolatban megkereshesse.  

Az adatkezelés a dél megvalósulásáig, de legkésőbb öt évig tart. 

Az adatkezelés kapcsolattartáshoz és a termesztett növénykultúrákkal kapcsolatos adatokat érinti. 

A piackutatás során a partner adatbázisban nem szereplő új személyes adatot csak anonimizálva rögzítenek és juttatnak 

el az Adatkezelő részére. A piackutatást végző aktuális cég adatait a 3. pont tartalmazza.  

3. Adatfeldolgozók, adattovábbítás 

A személyes adatokat a Bayer cégcsoporton belül az Bayer alábbi címeken található szerverein tárolják:  

 51061, Leverkusen, Düsseldorfer Str. 600 (Bayer Business Services GmbH)  

A 2.3. pontban megjelölt piackutatással kapcsolatos megkeresést 2018. július 11. 2018. augusztus 31. között a Produkt 

und Markt Gesellschaft fur Marktforschung und Marketingberatung mbH & Co. KG (székhely: Otto-Lilienthal-

Strasse 15, 49134 Wallenhorst, Germany; cégjegyzékszáma: HRA 4515 / HRB; adószáma: DE 117 586692) végzi.  

Az adatfeldolgozók közös kapcsolattartója: Tóth Tímea (elérhetőségei timea.toth@bayer.com, +36 1 4874 138). 

Az adatfeldolgozási feladatok biztonságos és jogszabályoknak megfelelő ellátását a felsorolt partnerek írásbeli 

szerződésben vállalták. Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében a Bayer mindent megtesz, és úgy jár el, 

hogy az adatokhoz harmadik, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.  

4. Az alábbi jogok illetik meg Érintettet: 

4.1. Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, 

törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi elérhetőségén kérelmezhet:  

Adatvédelmi felelős 

Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  

E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com  
Tel:+3614874281 
Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti. 

4.2. Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón 

kikérni); 

4.3. 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. 

4.4. Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és 

felhasználásához adott hozzájárulását.  

4.5. Az adatkezelési tájékoztató internetes elérhetősége: 

https://agro.bayer.co.hu/media/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato_2018.pdf 
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