JOGI NYILATKOZAT - FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
1. CÉGADATOK
Cégnév: Bunge Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út. 33.
Adószám: 10783830-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041976
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A www.venusz.hu honlapra („honlap”) történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi
kikötések és feltételek, továbbá a Magyarország vonatkozó jogszabályainak betartásával lehetséges.
3. SZERZŐI JOGVÉDELEM, VÉDJEGYOLTALOM
A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található bármely szöveg, kép, hang, szoftver és
bármely más szellemi alkotás, így különösen recept szerzője, tulajdonosa ill. feljogosított használója a
Bunge Zrt. A tartalom bárminemű, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ának a-g) pontjai
(többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a
sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő
továbbközvetítése, az átdolgozás, kiállítás) szerinti saját személyes és jogszabály alapján szabad felhasználás
körébe eső használatot meghaladó, részben ill. egészben történő felhasználása tiltott és a Bunge Zrt. előzetes
írásos engedélyéhez kötött, illetve a törvény kifejezett, kötelező rendelkezése alapján lehetséges. A honlapon
szereplő, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bekezdés a-g)
pontjaiban megjelölt védjegyoltalomban részesülő megjelölések (szóvédjegy, ábra illetve logó stb.)
védjegyoltalom alatt állnak, azok a Bunge Zrt. tulajdonát képezik. A védjegyek letöltése, bármilyen célú
felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása stb. a Bunge Zrt. előzetes írásos hozzájárulásához
kötött. Szerzői jogsértés és védjegybitorlás esetén a Bunge Zrt. jogosult fellépni a jogsértővel szemben.
4. A HONLAP TARTALMA
A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek. Az információk pontosságáért,
megfelelőségéért, teljes körűségéért, azoknak az esetleges veszteségeknek, károknak, költségeknek, díjaknak,
elmaradt haszonnak a megtérítéséért, amelyek a honlapra történő belépésből, vagy annak használatából, az itt
elérhető információk felhasználásából, különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből,
adatvesztésből, az ezekkel kapcsolatos bármilyen igényből, hatósági ill. bírósági eljárásból, szerződéses,
gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásból stb. erednek a Bunge Zrt. nem vállal felelősséget. A
Bunge Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást
végezhet a honlapján.
Bunge Zrt. kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a honlapon található receptek összetevőire, így
különösen az allergén anyagokra vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, azok felhasználása során az
érintettek különös körültekintéssel kötelesek eljárni és esetileg az összetevőkről és a felhasznált anyagokról
meggyőződni. A Bunge Zrt. minden ezzel kapcsolatos felelősséget is a fenti bekezdés szerint kizár.
5. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK
A honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek) amelyek más internetes
honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget (pl.: www.facebook.com). Ezek a kapcsolódó
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honlapok harmadik személyek tulajdonában ill. kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Bunge
Zrt. csupán elérhetőséget biztosít, azonban nem vállal semmilyen felelősséget ezen honlapok tartalmáért ill.
adatkezelési politikájáért. A linkekre klikkelve a felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapot elhagyja, A
harmadik személyek által működtetett honlapokon elért információk felhasználása az Ön felelősségére történik.

6. MODERÁLÁS
A Bunge Zrt.. fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a honlapra felhasználó vagy 3. személy által
feltöltött képet, leírást, hozzászólást, amely jogszabályba ütköző, vagy közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti,
etnikai hovatartozását, egyéb jogot, vagy jogos érdeket stb. sért, vagy a Bunge Zrt. üzleti érdekeit, jó hírnevét
sérti, vagy a Bunge Zrt. megítélése szerint bármely módon sértő, annak honlapra történő megjelenítését
visszautasítsa (előmoderálás) vagy az ilyen tartalmat eltávolítsa (utómoderálás).
Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő felhasználót terheli. A Bunge Zrt. nem vállal
semmilyen felelősséget a moderálás során elveszett, illetve törlésre került információkért, a felhasználó bármilyen
feltöltés, hozzászólás elküldésével tudomásul veszi a honlap moderálási elveit és azt, hogy a törlésre került
információ helyreállítására, valamint ezzel kapcsolatos reklamációra nincs mód.

7. COOKIE
Jelen honlap a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást
használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ,
melyek célja, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára
vonatkozó információkat (az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott
tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. Böngészője megfelelő
beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem fogja
tudni kihasználni jelen honlap összes funkcióját. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul adatainak
feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a fenti információkat a jelen honlap Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a
honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
Adatokhoz juthatunk Önről nyilvánosan vagy kereskedelmileg elérhető forrásokból (amennyiben ezt a
jogszabályok lehetővé teszik és Ön ehhez a másik oldalon már hozzájárult), és az ott szerzett adatokat
összekapcsolhatjuk az Öntől és Önről begyűjtött egyéb adatokkal, az Oldalon való böngészéssel ehhez Ön
hozzájárul. Esetlegesen kaphatunk Önről adatokat külső közösségi hálózati szolgáltatásoktól is, amennyiben Ön
ilyen szolgáltatásokkal kapcsolódik.
Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a következő e-mail címen érhet el
minket: info@bunge.hu

Bunge Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatot/Felhasználási feltételeket egyoldalúan
módosítsa, amelyről szóló értesítést a közzéteszi a honlapon. A felhasználók a honlap bármely használata
előtt kötelesek a mindenkori aktuális szabályzatokról tájékozódni. A tájékozódás elmulasztásából eredő
károkért a Bunge Zrt. nem vállal felelősséget. Amennyiben regisztrált a honlapon, úgy a regisztráció
során használt email címére tájékoztatást küldünk a módosításról.
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ADATVÉDELEM
Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink
A www.venusz.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és
technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének
lehetőségeiről.
A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Bunge Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1134
Budapest, Váci út 33.). Üzemeltető a 7. pont szerint adatfeldolgozót vesz igénybe.
Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes
adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók, továbbá értelemszerűen alkalmazandó a jelen szabályzat
arra az esetre is, amennyiben a személyes adatoknak az oldal technikai működésével kapcsolatos automatikus
ideiglenes tárolása történik (ideértve különösen az IP címet).
Jelen Adatvédelmi szabályzat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó hozzájáruláson alapuló
önkéntesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető
információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban,
kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel velünk a kapcsolatot. email: info@bunge.hu.
Az Adatvédelmi szabályzat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a
Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon, emellett az Üzemeltető minden olyan
változás esetén, amely a már regisztrált felhasználók adatait érinti, a regisztráció során megadott email címre
tájékoztatást küld. A jelen Adatvédelmi szabályzat 2016. április 23 napján lépett hatályba. A felhasználók a
honlap bármely használata előtt és közben kötelesek a mindenkori aktuális szabályzatokról tájékozódni. A
tájékozódás elmulasztásából eredő károkért a Bunge Zrt. nem vállal felelősséget. A Weboldalon megadott
személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős. Bármely olyan esetben, amennyiben a felhasználó a
módosítással érintett változásokat nem fogadja el, jogosult a 6. fejezet szerint eljárni és az ott írt eszközöket
igénybe venni.
1.)

Adatkérés

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen személyes adatot nem kell megadnia;
bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban személyes adatok megadása szükséges és/vagy
regisztrációhoz kötött.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra felvételét kéri az Üzemeltető:



név és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét;



személyes érdeklődésére vonatkozó információk;



demográfiai adatok (születési hely, idő);



termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további
információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

2.)

Cookie

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező
időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az
operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az
Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session
ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
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Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a
sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.

Ezen adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, kapcsolattartása, felhasználók egymástól való
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre
szabott ajánlatok megjelenítése, a honlap üzemeltetésének javítása és webanalitikai mérések. Az adatkezelés
jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető kéri, hogy "Kiskorúak" - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti - jogügyleteket
(regisztráció vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.
Kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.3.)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók - vagy regisztrációhoz kötött szolgáltatások
elérése esetén - a regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolattartást,
Üzemeltető termékeiről való tájékoztatók, direkt marketing anyagok küldését, továbbá hírlevél küldését és
közvélemény kutatási célt szolgálja. Továbbá Üzemeltető abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb
szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:



a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;



hírleveleink eljuttatásához;



belső nyilvántartásához;



a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;



a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;



a Weboldal tartalmának testre szabásához.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok
kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a jelen
szabályzatban megjelölt célra használja.
A Hírlevél szolgáltatás regisztráció nélkül is igénybe vehető, a Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott email címre Üzemeltető hírlevelet küldjön.
A Felhasználó/k személyes adatait az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem
teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, utóbbi esetben kivéve az Üzemeltető
cégcsoportjába tartozó társaságokat, Üzemeltető Weboldal kezelésével megbízott alvállalkozóit, valamint
törvényben szabályozott módon történt kötelező hatósági megkeresést.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az
Üzemeltető szolgáltatásairól (hírlevél), akkor az Üzemeltető továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a
Felhasználó részére, hacsak a Felhasználó utólagosan le nem iratkozik a hírlevélről,. Egyéb esetben, amikor
személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű
tájékoztatókat (hírleveleket) e-mailben is megkapni.
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4.)

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat Üzemeltető a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli, ami a
regisztráció törlésével is megvalósul.
5.)

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Üzemeltető jogosult adatfeldolgozók igénybevételére. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az
Üzemeltetőnek és Üzemeltető adatfeldolgozást végző alvállalkozóinak, valamint az Üzemeltető cégcsoportja
tagjainak a teljesítésben résztvevő munkavállalói férhetnek hozzá. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben
előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak jogszabályi előírás alapján történő hatósági megkeresések
esetében kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Személyes adatokat a harmadik személyeknek az Üzemeltető kizárólag olyan megállapodás alapján adhat át,
amely biztosítja az adatok Üzemelő által nyújtott biztonsággal megegyező védelmét.
6.)

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető
nevéről, címéről (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai
címén (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.), illetve a(z) info@venusz.hu e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését
is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a
hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény kézhezvételétől számított következő munkanapot követő
24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a
személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Üzemeltető, mint adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH- 94918

7.)

Adatfeldolgozó igénybevétele

Üzemeltető jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozást adatkezelő megbízásából az Isobar
Budapest Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u .15-23.), mint adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával végzi.

8.)

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát,
igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az
Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Bármely adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is
fordulhat. A hatóság adatai, elérhetőségei az alábbiak:
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Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

9.)

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár
származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé
válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő
technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
10.) Fontos webcímek
Privátszférát erősítő technológia



Privacy Enhancing Technologies



Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk



Adatvédelmi biztos
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