
Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről a GEMMA AGRO KFT.-nél 

 

NYILATKOZAT  

 

Alulírott: 

 

Természetes személy esetén: 

Név: 

Lakcím: 

Levelezési cím: 

Adószám:  

Szem.ig. szám:  

Tel/Mobil tel.szám: 

Email cím: 

 

Cég esetén: 

Cégnév: 

Székhely cím: 

Levelezési cím: 

Számlázási cím: 

Adószám: 

Cégjegyzék szám: 

Tel. szám: 

Email cím: 

Cég képviseletre jogosult személy neve: 

Mobil tel.száma: 

Szem.ig. száma: 

 

Kapcsolattartó név: 

Kapcsolattartó tel/mobil tel.szám: 

Email cím: 

 

hozzájárulok a Gemma Agro Kft (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u.19, adószám: 

22907819-2-04) (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az 

alábbi feltételekkel. 

 

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások 

és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való 

kapcsolattartás és kommunikáció. 

 

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, 

bankszámlaszám stb. 

 

Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el: 

- Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról. 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(a továbbiakban: Infotv.) 



A fenti törvények, jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtalálhatóak: www.njt.hu 

Az adatkezelő jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kiköti 

magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. 

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések 

értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása szerződéses ügyfelek esetén. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések 

tekintetében a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja ügyfelek estén a megrendelés teljesítése, vagy  szolgáltatások 

nyújtásának biztosítása. Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz 

kötötten, a szerződések teljesítése, a megrendelő beazonosíthatósága, tájékoztatása és a 

megrendelés teljesítése, valamint az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi 

bizonyítása érdekében tárolja.  

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok 

számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az 

érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett adatainak megadásakor 

egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokról kizárólag ő vesz igénybe a 

szolgáltatást. Amennyiben az érintett azt tapasztalja, hogy adatai tévesen, hibásan szerepelnek 

az adatkezelő nyilvántartásában, köteles adatai módosítását jelezni. 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 

küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy 

részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes 

hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és 

indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden 

külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

ismeretében tettem meg.  

 

Kelt: Békéscsaba, 2018. 05. 24. 

 

 

………………………………..                                        ………………………………… 

        Cégszerű aláírás                                                                 Nyilatkozattevő aláírása 

          (Cég esetén)                                                                (Természetes személy esetén) 

 

 

………………………………..                                        

        Kapcsolattartó aláírás 

          (Cég esetén) 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:……………………………………….                Név:……….…………………………… 

Lakcím:……………………………………                Lakcím:………………………………... 

Aláírás:……………………………………                Aláírás:…………………………………. 

 



 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről a GEMMA BT.-nél 

 

NYILATKOZAT  

 

Alulírott: 

 

Természetes személy esetén: 

Név: 

Lakcím: 

Levelezési cím: 

Adószám:  

Szem.ig. szám:  

Tel/Mobil tel.szám: 

Email cím: 

 

Cég esetén: 

Cégnév: 

Székhely cím: 

Levelezési cím: 

Számlázási cím: 

Adószám: 

Cégjegyzék szám: 

Tel. szám: 

Email cím: 

Cég képviseletre jogosult személy neve: 

Mobil tel.száma: 

Szem.ig. száma: 

 

Kapcsolattartó név: 

Kapcsolattartó tel/mobil tel.szám: 

Email cím: 

 

hozzájárulok a Gemma Bt.(székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19., adószám: 20819666-2-

04) (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi 

feltételekkel. 

 

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások 

és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való 

kapcsolattartás és kommunikáció. 

 

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, 

bankszámlaszám stb. 

 

Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el: 

- Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról. 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(a továbbiakban: Infotv.) 



A fenti törvények, jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtalálhatóak: www.njt.hu 

Az adatkezelő jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kiköti 

magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. 

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések 

értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása szerződéses ügyfelek esetén. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések 

tekintetében a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelés célja ügyfelek estén a megrendelés teljesítése, vagy szolgáltatások nyújtásának 

biztosítása. Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a 

szerződések teljesítése, a megrendelő beazonosíthatósága, tájékoztatása és a megrendelés 

teljesítése, valamint az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása 

érdekében tárolja.  

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok 

számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az 

érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett adatainak megadásakor 

egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokról kizárólag ő vesz igénybe a 

szolgáltatást. Amennyiben az érintett azt tapasztalja, hogy adatai tévesen, hibásan szerepelnek 

az adatkezelő nyilvántartásában, köteles adatai módosítását jelezni. 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 

küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy 

részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes 

hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és 

indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden 

külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

ismeretében tettem meg.  

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 

 

………………………………..                                        ………………………………… 

        Cégszerű aláírás                                                                 Nyilatkozattevő aláírása 

          (Cég esetén)                                                                (Természetes személy esetén) 

 

 

……………………………….. 

        Kapcsolattartó aláírás 

              (Cég esetén) 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név:……………………………………….                Név:……….…………………………… 

Lakcím:……………………………………                Lakcím:………………………………... 

Aláírás:……………………………………                Aláírás:…………………………………. 

 


