ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
BELCHIM CROP PROTECTION
(Érvényes 2018. május 25-től)

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkozatban feltüntetett
kezeléséért – közvetlenül vagy a kapcsolt vállalkozásai útján – felelős Belchim Crop Protection NV/SA
társaság – székhelye: Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Belgium; cégjegyzékszáma: BTW BE
0458.909.077 sz. (brüsszeli Központi Cégnyilvántartás) – adta ki.
Az Ön személyes adatainak védelme az egész Belchim cégcsoport, azaz a Belchim központja, a Belchim
Crop Protection NV/SA társaság és annak kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: mi)
számára nagyon fontos. Ezért minden esetben igyekszünk teljes mértékben betartani az uniós
szabályozást (különösen az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR)) és a helyi szabályozást, a
magánélet és a személyes adatok védelme tekintetében.
Célunk az Ön személyes adatainak jogszerű, megfelelő és áttekinthető kezelése. A lentiekben
tájékoztatjuk arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk, az adatokat milyen okból kezeljük és osztjuk
meg, meddig tároljuk, és Ön hogyan érvényesítheti jogait.

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
Az Ön személyes adatait a tevékenységi körünknek megfelelő mértékben gyűjtjük és kezeljük,
személyre szabott termékeink és szolgáltatásaink magas szintjének biztosítása érdekében. Többféle
személyes adatot gyűjtünk Önről, konkrétan:
 azonosító adatokat (pl.: az Ön utónevét, családnevét, nyelvét, nemét, IP címét);
 elérhetőségeket (postacímét, e-mail címét, telefonszámát, faxszámát);
 munkaviszonya adatait (munkáltatójának nevét és az Ön beosztását a cégnél);
 banki és pénzügyi adatokat (pl. bankszámlaadatok);
 az Ön által használat termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatokat:
o

az Ön státuszát: forgalmazó, gazda, alvállalkozó, független tanácsadó, kutató,
oktató, a kormánynak dolgozik, stb.;

o

kereskedelmi vagy műszaki információra van-e szüksége;

o

minden terményre vonatkozóan igényel-e műszaki információt vagy csak
konkrét terményekre;

 a velünk való interakció adatait (a honlapunkon, találkozók, telefonbeszélgetések,
elektronikus levelezés útján megszerzett adatokat);
 a hivatalos szervek által átadott adatokat.

Nem kezeljük az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti
meggyőződésére vagy szakszervezeti tagságára utaló, genetikai vagy a szexuális életére vonatkozó
adatait.

2. MILYEN ALAPON ÉS MILYEN CÉLLAL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
a) A törvényi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében
Az Ön személyes adatait a törvényi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében
kezeljük (pl. a szabályszerűen felhatalmazott hatóságok vagy bíróságok hivatalos adatkéréseinek
megválaszolása érdekében).
Ezen felül kötelesek vagyunk vevőinknek/gazdáinknak műszaki támogatást nyújtani (pl. termékeink
nem megfelelő használata/kezelése/tárolása/szállítása esetén anyagi kár vagy személyi sérülés
következhet be).
b) Az Önnel vagy az Ön munkáltatójával való szerződéses jogviszony kapcsán
Az Ön személyes adatait a szerződéseink megkötése és teljesítése érdekében kezeljük, ideértve a
következőket:
 tájékoztatjuk Önt a termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 kiértékeljük, hogy képesek vagyunk-e felkínálni Önnek az adott terméket vagy
szolgáltatást, milyen feltételekkel tudjuk ezt megtenni; valamint
 az Önt alkalmazó vállalati ügyfeleinknek szállítjuk termékeinek vagy szolgáltatásainkat.
c) jogos érdekeink teljesítése érdekében
Az Ön személyes adatait a termékeink és szolgáltatásaink piaci bevezetése és fejlesztése,
kockázatkezelésünk javítása és törvényes jogaink védelme érdekében használjuk, pl.:
 csalások megelőzése;
 információtechnológiai kezelés/biztonság és ügymenet folytonosságának biztosítása;
 statisztikai elemzések készítése kutatási és fejlesztési céllal;
 személyre szabott ajánlatok készítése az Ön számára (pl. a helyzetének és profiljának
megfelelő termékek vagy szolgáltatások reklámozása), ami a következőkkel érhető el:
 leendő és jelenlegi ügyfeleink szegmentálása;
 az

Ön

szokásainak

és

preferenciáinak

elemzése

(termékeink

és

szolgáltatásaink használata vagy a velünk az egyes csatornákon való
kapcsolattartása alapján);
 az Ön adatainak megosztása a Belchim-cégcsoport kapcsolt vállalkozásával;
 termékeink vagy szolgáltatásaink összekapcsolása az Önre vonatkozóan
kezelt egyéb adatokkal.

d) A döntése teljesítése érdekében, amennyiben meghatározott kezelési módokra vonatkozóan az Ön
beleegyezését kértük
Egyes esetekben ki kell kérnünk az Ön hozzájárulását a személyes adatai feldolgozása előtt (pl.
közvetlen üzletszerzés érdekében).
e) Az elektronikus kommunikációból származó adatok kezelése érdekében
Az elektronikus kommunikációra vonatkozó, a törvény által megengedett vagy előírt, ill. az Ön által
engedélyezett felvételkészítésen túl felvételt készíthetünk az Önnel folytatott elektronikus
kommunikációról, amennyiben azt jogszerű üzleti gyakorlat keretében, a kereskedelmi ügyletek
igazolása érdekében tesszük, ill. olyan kommunikációról, amely az említett elektronikus kommunikáció
útján történt, ideértve e kommunikáció tartalmát (beleértve az általunk esetlegesen adott tanácsokat
is).
E felvételeket a törvény által megengedett vagy előírt ideig őrizzük meg, ideértve azon időszakot is,
amely során vita alakulhat ki az Ön és közöttünk lezajlott elektronikus kommunikáció tekintetében. A
fenti rendelkezések mindennemű elektronikus kommunikációra vonatkoznak (pl. elektronikus
levélváltás, SMS üzenetek, azonnal üzenetküldő szolgáltatások vagy ezzel ekvivalens technológiák
segítségével váltott üzenetek).

3. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatokat nem adjuk el és nem adjuk bérbe harmadik személynek.
Személyes adatait kizárólag a Belchim-csoporton belül, a Belchim kapcsolt vállalkozásainak adjuk ki. E
kapcsolt vállalkozások között vannak olyanok, amelyek Kanadában vagy az USA területén vannak mindkét ország hivatalosan is biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.
Kivételes esetben az Ön személyes adatait külső szolgáltatóknak vagy tanácsadóknak is kiadhatjuk, ez
azonban kizárólag szolgáltatás teljesítése esetén, ill. a Belchim nevében történik, és kizárólag azt
követően, hogy a szolgáltató vagy tanácsadó aláírta a megfelelő titoktartási megállapodást (az Ön
személyes adatainak védelméről).

4. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait konkrét cél érdekében kezeljük. A cél megszűntével az adatokat töröljük.
A személyes adatok tárolására vonatkozó alapvető időtartam a törvény által előírt megőrzési idő (ami
sok esetben a szerződés tartamát vagy az ügylet végrehajtását követő tíz év). Ez az időszak hosszabb is
lehet a jogaink érvényesítéséhez szükséges esetekben. Ha a törvény nem ír elő megőrzési időt,
rövidebb is lehet.

5. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK ÉS HOGYAN ÉLHET VELÜK?
Az érvényes szabályozásnak megfelelően Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 Hozzáférés vagy betekintés: tájékoztatást nyerhet a személyes adatai feldolgozására
vonatkozóan és másolatot kaphat személyes adatairól. Ha él a betekintés jogával, az
általunk Önről gyűjtött minden adat teljes áttekintését megkapja.
 Helyesbítés: Amennyiben úgy véli, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok
vagy hiányosak, kérheti az általunk tárolt személyes adatok helyesbítését.
 Törlés vagy korlátozás: kérheti a személyes adatai törlését, ill. a személyes adatai
kezelésének korlátozását.
 Kifogásolás: kifogásolhatja a személyes adatai kezelését, az Ön konkrét helyzetére
vonatkozó okból. Személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelését abszolút
joggal kifogásolhatja.
 Beleegyezés visszavonása: azon esetekben, amelyekben személyes adatainak
feldolgozására vonatkozóan beleegyezését adta (különösen marketing céljából), a
beleegyezését bármikor visszavonhatja.
 Adathordozhatóság: a törvényben meghatározott helyzetekben kérheti a részünkre
átadott személyes adatainak visszaszolgáltatását, ill. azokban az esetekben,
amelyekben ez műszaki szempontból megvalósítható, az Ön által meghatározott
harmadik félnek való továbbítását.
 Panasztétel: panaszt emelhet az EU illetékes adatvédelmi szervénél (pl. Belgiumra
vonatkozóan: www.privacycommission.be), különösen abban az országban, amelyben
lakhelye vagy a munkahelye van vagy amelyben az adatvédelmi, ill. magánélet
védelmére vonatkozó szabályozás vélt megsértése megtörtént.
Amennyiben élni kíván a fenti jogaival vagy további, a személyes adataira vagy a jelen adatvédelmi
nyilatkozatra vonatkozóan kérdése van, kérem, lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségek
egyikén:
 Elsődlegesen a privacy@belchim.com címen (Bruno Lauwers részére) vagy
 esetleg levélben a következő címen: Belchim Crop Protection NV, Technologielaan 7,
1840 Londerzeel, Belgium (Bruno Lauwers részére).
Ha jogaival élni kíván, fogalmazzon a lehető legkonkrétabban. Kizárólag a megfelelően részletezett
kérelmekre tudunk megfelelő választ nyújtani. A lehető legnagyobb mértékben azonosítanunk kell az
Ön személyazonosságát, hogy kizárhassuk az Ön jogainak más általi alkalmazásának eseteit. Így az ilyen
kérelem benyújtása esetén előfordulhat, hogy felkérjük Önt személyazonosságának igazolására (pl.:
személyi igazolványának másolatának benyújtására).

6. Egyéb rendelkezések

6.1 Az adatok védelme és bizalmas jellege
Minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ezek közé
műszaki eszközök, szabályzatok és eljárások tartoznak, amelyek alkalmazását illetően munkatársainkat
oktatásban részesítjük.
Kizárólag jogosult alkalmazottak férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz (a szükséges ismeret
elvének megfelelően). Ezen felül a jogosult alkalmazottak titoktartási nyilatkozatot is aláírtak.
6.2 Frissítések
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. A legfrissebb változata minden esetben
honlapunkon (www.belchim.com) érhető el.

