
1 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az érintettnek a Bunge Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci 

út 43., cégjegyzékszám: 01-10-041976) www. venusz.hu honlapján (honlap) történő adatkezelést.  

 

Érintett alatt a honlap felhasználóját, mint természetes személyt kell érteni, különösen, aki a honlapon 

biztosított felületen veszi fel a kapcsolatot vagy jelent be a hibát a Bunge Zrt. részére. 

 

A Bunge Zrt. kéri az érintetteket, hogy az általa szervezett promóciók (promóciós játékok) tekintetében 

minden esetben tájékozódjanak a promócióval kapcsolatos eseti adatkezelésekről, tekintettel arra, 

hogy azokra a jelen tájékoztató nem tér ki. 

 

Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében 

foglaltak alapján tájékoztatjuk a legfontosabb fogalmakról: 

 

- személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. 
cikk 1. pont] 

 
- adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. 
cikk 2. pont] 

 
- adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont] 

 
- adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. 
pont] 

 
- az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont] 

 

1. KI A HONLAP ADATKEZELŐJE, ADATFELDOLGOZÓJA? 

 

Adatkezelő: 
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Cégnév: Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövidített cégnév: Bunge Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 43. 
Adószám: 10783830-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-041976 
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: 

 

Cégnév: Isobar Budapest Zrt. 

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044680 

 

2. A KEZELT ADATOK, az ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA és az ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

KEZELT SZEMÉLYES 
ADATOK 

(adatkategóriák) 

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

A kapcsolatfelvétel 
során (lásd a honlap 
KAPCSOLAT 
menüpontját): e-mail 
cím és minden olyan 
személyes adat, 
melyet a felhasználó a 
kapcsolatfelvétel 
során megad 
részünkre. 

Általános 
kapcsolatfelvétel, 
annak érdekében, 
hogy konkrét 
információkat 
kérhessen, észrevételt 
tehessen vagy 
intézkedések 
megtételét kérhesse 
tőlünk. 

Az ilyen megkeresések 
a GDPR (32) 
preambulumbekezdése 
alapján az 
adatkezeléshez történő 
egyértelmű 
hozzájárulásnak 
minősül. 
 
Jogalap: GDPR 6. cikk 1. 
bekezdés a) pontja 

A cél megvalósulásáig, 
azaz mindaddig, amíg a 
kapcsolatfelvétel 
során az 
Adatkezelőhöz 
intézett kérésnek az 
Adatkezelő eleget tesz 

Hibabejelentés (lásd a 
honlap 
HIBABEJELENTÉS 
menüpontját): e-mail 
cím és minden olyan 
személyes adat, 
melyet az érintett a 
hibabejelentés során 
megad részünkre. 

A honlap működésével 
kapcsolatosan 
esetlegesen tapasztalt 
hibabejelentések 
megtétele.  

Az ilyen megkeresések 
a GDPR (32) 
preambulumbekezdése 
alapján az 
adatkezeléshez történő 
egyértelmű 
hozzájárulásnak 
minősül. 
 
GDPR 6. cikk 1. 
bekezdés a) pontja 

A cél megvalósulásáig, 
azaz mindaddig, amíg a 
kapcsolatfelvétel 
során az 
Adatkezelőhöz 
intézett kérésnek az 
Adatkezelő eleget tesz  

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül a jelen tájékoztatónk 1. pontjában 

megnevezett Adatfeldolgozó férhet hozzá. 

 

Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, 

bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy 

ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal 

kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára. 
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4.  ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelő gondoskodik a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok betartásáról. Az 

adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a 

technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt Adatkezelő azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen (pl. egyéni jelszavas eszközhozzáférés, tűzfal, vírusvédelem). 

 

5. ÉRINTETTEK JOGAI 

 

Az érintett a jelen tájékoztatónk alapján kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az 

Adatkezelőnek e-mail útján beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött kérelemmel 

gyakorolhatja. 

 

Az érintetett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15-21. cikkei alapján 

megilleti az érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy 

az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e. Amennyiben a személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, 

hogy tájékoztatást kapjon az Önnel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az Önnel kapcsolatban kezelt 

személyes adatok kategóriáit is. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 

érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön, mint 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését. 

 

Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes 

adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az 

érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha Ön, mint érintett tiltakozik 

az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a 

személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes 

adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 

hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban 
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az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint érintett ellenzi az adatok törlését, és 

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az 

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az 

adatkezelést, ha a Ön mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e a az Ön, mint érintett jogos indokaival szemben. 

 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

 

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. 

 

Ön, mint érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül 

Ön által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult 

érvényesíteni. 

 

Amennyiben Ön élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, 

illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az 

Ön életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Ön halálával megszűnt – úgy jogosult közeli 

hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az Ön 

halálát követő öt éven belül. Az Ön jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli 

hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az 

érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal 

vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben 

közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 

 

6. JOGORVOSLAT 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan a jelen tájékoztatónk 5. pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján 

gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a 

beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött levélben. 

 

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon napon 

belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok 

törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben 

az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon 

belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Ön mint érintett jogosult jogorvoslattal élni. 

 

Továbbá amennyiben az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen 

– annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 

továbbiakban: NAIH) lehet élni.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
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Weboldal címe: http://www.naih.hu,  

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett az Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 

Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével 

kezeli. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék jár el.  

 

A jelen tájékoztatónk I. részében nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a 

vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak az irányadók. 

 

Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak 

érdekében, hogy gondoskodjon az érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve 

meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt 

az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves 

adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben 

támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni. 

 

A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó 

jogszabályok, különösen a GDPR-ban és az Info.tv.-ben foglaltak az irányadók. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított 

rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók. 

 

Budapest, 2021. november 8. 

 

 

Bunge Zrt. 


