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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA RÉSZÉRE 

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatót 

adjon a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

alapján a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tett intézkedésekről. 

 

1.1. Az adatkezelő 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 

Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/  

E-mail: novkamara@t-online.hu  

Telefon: +36 1/246-29-46 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Áfonya u. 12. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/bacskiskun  

E-mail: kujanineolga@gmail.com  

Telefon: 0670/453-5209 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Baranya Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 7700 Mohács, Pf. 38. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/baranya  

E-mail: fonod.judit@hu.inter.net  

Telefon: 0620/936-3434 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 50. B 1/3. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/bekes  

E-mail: peter.balazs64@gmail.com  

Telefon: 0670/233-1985 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 3561 Felsőzsolca, Hősök tere 5. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/borsodabaujzemplen  

E-mail: zsuzsa_h@freemail.hu  

Telefon: 0630/314-4360 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 56. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/csongrad  
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E-mail: rbzs@vnet.hu  

Telefon: 0630/636-1107 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 2481 Velence, Ország út 23. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/fejer  

E-mail: kutasineerika@freemail.hu  

Telefon: 0620/256-7515 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 9321 Farád, Fenyőfa u. 8. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/gyormosonsopron  

E-mail: antalz47@gmail.com  

Telefon: 06-70/627-70-07  

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 4032 Debrecen, Füredi út 76. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/hajdubihar  

E-mail: novkamara.hbm@gmail.com  

Telefon: 0670/775-6374 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Heves Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. 1./5. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/heves  

E-mail: kovacs.kalman56@gmail.com  

Telefon: 0630/284-3285 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 5000 Szolnok Keszeg út 15.  

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/jasznagykunszolnok  

E-mail: dobid@novochem.hu  

Telefon: 0630/311-6148 

 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 2890 Tata, Pf.:213 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/komaromesztergom  

E-mail: lang.balazs@plant-art.hu  

Telefon: 0620/390-3568 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Nógrád Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 2656 Szátok, Kossuth u. 101. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/nograd  

E-mail: mnmnk.nograd@gmail.com  

Telefon: 0620/243-9443 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete 

Levelezési cím: Gödöllő Jászóvár u. 10./B. 
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honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/pest  

E-mail: erdeszf@gmail.com 

Telefon: 0620/347-2223 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Somogy Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 8693 Lengyeltóti Vörösmarty u. 20 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/somogy  

E-mail: labantattila@gmail.com  

Telefon: 0620/458-8518 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/szabolcsszatmarbereg  

E-mail: barkaszi@arysta-agro.hu  

Telefon: 0620/978-6283 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara  Tolna Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Csaba u. 14. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/tolna  

E-mail: komaromi79@gmail.com  

Telefon: 0630/256-4159 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Pf. 192.  

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/vas  

E-mail: elnok@vmnk.hu  

Telefon: 06-70 /3386304 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Veszprém Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Révész u. 23.  

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/veszprem  

E-mail: frigyes.bakonyi@moraagro.com 

Telefon: 06-30-339-59.47 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Szervezete 

Levelezési cím: 8943 Bocfölde Kodály Z hrsz 433/2. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/zala  

E-mail: zalaelnok@gmail.com  

Telefon: 0620/943-8622 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-Fővárosi Szervezete 

Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

honlap: https://magyarnovenyorvos.hu/megye/budapest  

E-mail: zsigogy@gmail.com  

Telefon: 0630/947-4376 

 

1.2. Az adatkezelő kapcsolattartója 

Gálóczhi-Tömösváry Róbert  

https://magyarnovenyorvos.hu/megye/pest
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Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

E-mail: gdpr.novkamara@gmail.com 
Telefon: 0620/9820247 

1.3. Adatvédelmi tisztviselő 

Gálóczhi-Tömösváry Róbert  

Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
E-mail: gdpr.novkamara@gmail.com 
Telefon: 0620/9820247 
 

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama 

Személyes adat minden olyan adat, információ, amely egy azonosított (vagy azonosítható) 

természetes személyre vonatkozik. Ebbe beletartoznak a személyes azonosító adatok (név, születési 

hely, anyja neve, stb.), minden rá vonatkozó egyéb információ (lakcím, képzettség, foglalkozás, 

milyen magas, hányas lába van, stb.). Személyes adat a képmás (fotó vagy videó) is, valamint a 

tartózkodási hely (GPS). Ez utóbbiak közül az egészségi állapotra vonatkozó adatok (pl. 

vérnyomás, gyógyszerallergia) különleges adatnak minősül, amire szigorúbb követelmények 

vonatkoznak. 

 

A személyes adatok kezelése alatt az azokkal kapcsolatos minden tevékenységet kell érteni, 

mégpedig függetlenül az adatkezelés technikai megvalósításától (vagyis attól, hogy papíron vagy 

számítógéppel történik): 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. 

 

 adatkezelés köre és 

célja1 

adatkezelés 

jogalapja 

kezelt adatok köre adatok 

törlésének 

határideje 

1. kamarai tagsági jogviszonyok 
1.1 tagfelvételi kérelem 

intézése 
első fokon a területi 
szervezet és 
másodfokon az 
országos szervezet 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
a Magyar 
Növényvédő 
Mérnöki és 
Növényorvosi 
Kamaráról szóló 
2000. évi 
LXXXIV. törvény 
(Kamarai 
Törvény) 2 § (3) 
bekezdés g) és 17 
§ (3) bekezdés 

személyes adatok: 
név, születési név, születési 
hely és idő, anyja születési 
neve, lakcím, elérhetőség 
(telefon/fax/email/levelezési 
cím) és nyilvánosságra 
hozható elérhetőség 
iskolai végzettség adatai, 
munkahely adatai 
 
Kamarai Törvény 17 § (1) 
bekezdés szerinti 
illetékesség igazolása 
Kamarai Törvény 15. § (3) 
bekezdés d) és e) pontja 
szerinti kizáró ok 

a tagsági viszony 
fennállásáig 
Kamarai 
Törvény 15/A § 
(2) bekezdés 
szerint 
tagfelvételi 
kérelem 
elutasítása 
esetén 1 év, 
illetve az érintett 
kérésére történő 
törlésig 

1.2 Névjegyzék vezetése 
(tagnyilvántartás), 
azaz az újonnan 
felvett tagok 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 

név, születési név, anyja 
születési neve, lakóhely, 
tagsági igazolvány száma, 
bélyegző száma, születési 

a tagsági viszony 
fennállásáig 

                                                   
1 Külön megjelölve, hogyha egy adott feladat csak a területi szervezet hatáskörébe tartozik 
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bevezetése, tagság 
megszűnése esetén a 
tag kivezetése a 
nyilvántartásból  

g) és 17 § (3) 
bekezdés 

hely és idő, telefon és e-mail, 
levelezési cím 

1.3 a tagsághoz 
igazolvány és bélyegző 
kiállítása és erről 
nyilvántartás vezetése  

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 
g) és 17 § (3) 
bekezdés 

név, születési név, anyja 
születési neve, lakóhely, 
tagsági igazolvány száma, 
bélyegző száma, születési 
hely és idő, telefon és e-mail, 
levelezési cím 

a tagsági viszony 
fennállásáig 

1.4 a tagnyilvántartás 
részét képezi az 
adatkezelő kamarai, 
szakmai 
tevékenységének, 
testületi ülések 
dokumentumai és 
dokumentálása 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 

név, beosztás, képviselt 
szervezet 

nem selejtezhető 
a köziratokról, a 
közlevéltárakról 
és a 
magánlevéltári 
anyag 
védelméről szóló 
1995. évi LXVI. 
törvény és a 
közfeladatot 
ellátó szervek 
iratkezelésének 
általános 
követelményeiről 
szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. 
rendelet alapján 

1.5 tagsági viszony 
megszüntetésével és a 
kamarai 
nyilvántartásból való 
törléssel kapcsolatos 
eljárás 
(első fokon a területi 
szervezet és 
másodfokon az 
országos szervezet) 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 
19 § 

név, születési név, anyja 
születési neve, lakóhely, 
tagsági igazolvány száma, 
bélyegző száma, születési 
hely és idő, telefon és e-mail, 
levelezési cím 

a tagsági viszony 
megszűnését 
követő illetve a 
Kamarai 
Törvény19 § (8) 
bekezdésben írt 
időt követő 
jogérvényesítési 
idő lejártával 

1.6 kamarai 
tisztségviselőkről 
nyilvántartás vezetése 
kapcsolattartás 
érdekében 

hozzájárulás név, telefonszám, e-mail cím a tisztség 
megszűnését 
követően 

1.7 kamarai hatósági 
ellenőrzés 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 
19/A §  

Kamarai Törvény 18. § (1) 
bekezdés b) és c) pontjában, 
19. § (2) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott 
kizáró ok 

Kamarai 
Törvény 15/A § 
(2) bekezdés és 
19/A § szerint 

1.8 kamara tagjának 
szakmai tevékenysége 
gyakorlásával 
összegfüggő esetleges 
vitás kérdés szakmai 
egyeztetés, etikai, 
illetve fegyelmi ügyek 
intézése 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 

név, telefonszám, e-mail 
cím, levelezési cím 

tagság 
megszűnését 
követően, illetve 
az esettől 
függően tagság 
megszűnését 
követően 5 + 1 év 
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1.9 kapcsolattartás a 
kamara tagjaival 
postai vagy 
elektronikus levelezés 
útján, körlevelek, 
felhívások, szakmai 
információk 
továbbítása részükre.  

jogi kötelezettség 
teljesítése 
Kamarai Törvény 

név, telefonszám, e-mail 
cím, levelezési cím 

tagság 
megszűnését 
követően 

1.10 Kamarai Törvényben 
írt célokon túlmutató, 
vagy a fentiektől 
eltérő műveleteket 
jelentő adatkezelési 
tevékenység esetében  

hozzájárulás telefonszám, e-mail cím, 
levelezési cím 

az érintett 
kérésére történő 
törlésig 

1.11  kapcsolattartás nem 
kamarai tagokkal 

hozzájárulás név, telefonszám, e-mail cím az érintett 
kérésére történő 
törlésig 

2. közhatalmi feladatok 
2.1 növényvédelmi 

szolgáltatói és 
növényvédő szer 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatókról 
nyilvántartás vezetése 
(területi szervezet) 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 
c) 

● amennyiben a szolgáltató 
magánszemély, vagy egyéni 
vállalkozó: név, születési 
név, születési hely, születési 
idő, anyja neve, 
állampolgárság, lakhely, 
telephely, elérhetőség 
(telefonszám, faxszám, e-
mail cím, levelezési cím) 
● amennyiben a szolgáltató 
gazdasági társaság: 
törvényes képviselő neve, 
telefonszáma, e-mail címe 

végrehajtási 
jogszabály 
hiányában nem 
állapítható meg 

2.2 mezőgazdasági 
növényvédelmi 
szakértői engedély 
kérelmekről döntés 
(területi szervezet)  

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 
p) 

végrehajtási jogszabály 
hiányában nem állapítható 
meg 

végrehajtási 
jogszabály 
hiányában nem 
állapítható meg 

2.3 növényvédelmi 
szakértői névjegyzék 
vezetése 
(területi szervezet) 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 
q) 

név, születési név, születési 
hely, születési idő, anyja 
neve, állampolgárság, 
lakhely, telephely, 
elérhetőség (telefonszám, 
faxszám, e-mail cím, 
levelezési cím) 

végrehajtási 
jogszabály 
hiányában nem 
állapítható meg 

2.4 iskola rendszeren 
kívüli hatósági jellegű 
képzés keretében a 
továbbképzésen 
résztvevővel: 
szerződés kötés, 
kapcsolattartás, 
a képzéssel és a 
vizsgák 
lebonyolításával 
kapcsolatos 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
a növényvédelmi 
tevékenységről 
szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM 
rendelet 21 § (8) 
bekezdés 

név, születési név, születési 
hely, születési idő, anyja 
neve, lakcím és levelezési 
cím, iskolai végzettség, 
személyazonosító igazolvány 
szám, telefon és e-mail, 
vizsgán elért eredmény 

tagok esetében a 
tagsági viszony 
megszűnését 
követően 
nem tagok 
esetében 5 + 1 év 
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dokumentumok 
kiállítása, pl. 
vizsganapló, vizsga 
anyakönyv 
(területi szervezet) 

2.5 2.4. pont szerint 
továbbképzésen való 
részvételről 
tanúsítvány kiállítása 
(területi szervezet) 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
a növényvédelmi 
tevékenységről 
szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM 
rendelet 21 § (8) 
bekezdés 

név, születési hely, születési 
idő 

5 + 1 év 

2.6 elektronikus 
növényorvosi vény 
rendszer 
működtetéshez 
használt adatok 
kezelése 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
a növényvédelmi 
tevékenységről 
szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM 
rendelet 22 § (3)-
(4) bekezdések 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 4. számú 
mellékletében írt személyes 
adatok 

a digitális 
archiválás 
szabályairól 
szóló 1/2018. 
(VI. 29.) ITM 
rendelet 
előírásai szerint 

2.7 Növényvédelmi 
előrejelző hálózatot 
fenntartása keretében 
kezeli az 
előrejelzésben 
résztvevő kamarai 
tagok adatait 
(országos szervezet) 

átruházott 
közhatalmi 
jogosítvány 
Kamarai Törvény 
2 § (3) bekezdés 
f) 

az előrejelzésben résztvevő 
neve, címe, telefonszáma, e-
mail címe 

az előrejelzésben 
résztvevő 
részvételének 
megszűnését 
követő 5 + 1 év 

3. szerződéses jogviszonyok 
3.1 szerződéskötés, 

megkötött szerződés 
teljesítése, 
kapcsolattartás 

szerződés 
teljesítése 

természetes személy 
szerződő fél neve/jogi 
személy szerződő fél 
képviselőjének neve, 
természetes személy 
szerződő fél címe, mindkettő 
telefon száma, e-mail címe 

elévülési időig 
(nem 
törölhetőek 
olyan adatok, 
amelyből szerzői 
jogosultság 
állapítható meg) 

3.2 szerződéssel 
kapcsolatos számlázás 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
jogalap: 
2007. évi 
CXXVII. törvény 
az általános 
forgalmi adóról, 
2000. évi C. 
törvény a 
számvitelről 

természetes személy 
szerződő fél neve és címe, 
amennyiben jogszabály 
előírja adóazonosító 
jele/adószáma 

számla keltétől 
számított 8 év 

3.3 könyvviteli, adózási 
kötelezettség 
teljesítése 

jogi kötelezettség 
teljesítése 
jogalap: 
2007. évi 
CXXVII. törvény 
az általános 

vevőként, szállítóként üzleti 
kapcsolatba lépő 
természetes személyek 
törvényben meghatározott 
adatai 

jogviszony 
megszűnését 
követő 8 év 
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forgalmi adóról 
[169 §, 202 §], 
2000. évi C. 
törvény a 
számvitelről, 
1995. évi CXVII. 
törvény a 
személyi 
jövedelemadóról,  

4. munkaviszony 
4.1 munkaviszonyra 

jelentkezők 
szerződés 
teljesítése 

a természetes személy neve, 
születési ideje, helye, lakcím, 
képesítési adatok, fénykép, 
telefonszám, e-mail cím 

az érintett 
kérésére történő 
törlésig , illetve 
amennyiben a 
felek nem 
létesítenek 
munkaviszonyt 
az adatok 
azonnal törlésre 
kerülnek 

4.2 munkaviszony 
létesítése, módosítása, 
megszűnése 

szerződés 
teljesítése, illetve 
jogi kötelezettség 
teljesítése 
a munka 
törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. 
törvény 2 

név, születési név, születési 
idő, anyja neve, lakcíme, 
bankszámlaszáma, e-mail 
címe, telefon/mobil száma. 

munkaviszony 
megszűnését 
követő 5 +1 év 
nem 
selejtezhetők 
azok az adatok , 
amelyek a 
szolgálati idő 
megállapításhoz 
szükségesek 

4.3 munkaviszonnyal 
kapcsolatos 
társadalombiztosítási 
ügyintézés  

jogi kötelezettség 
teljesítése 
1997. évi 
LXXXIII. törvény 

név, születési név, születési 
idő, anyja neve, lakcíme, 
bankszámlaszáma, munkába 
lépésének kezdő és befejező 
időpontja, munkakör, iskolai 
végzettségét, 
szakképzettségét, szakmai 
kompetenciát igazoló 
okmány másolata, 
munkabérének összege, a 
bérfizetéssel, egyéb 
juttatásaival kapcsolatos 
adatok, a munkavállaló 
munkabéréből jogerős 
határozat vagy jogszabály, 
illetve írásbeli hozzájárulása 
alapján levonandó tartozást, 
illetve ennek jogosultságát, a 
munkaviszony 
megszűnésének módja, 
indokai, e-mail címe, 
telefon/mobil száma. 

jogviszony 
megszűnését 
követő 8 év 
nem 
selejtezhetők 
azok az adatok , 
amelyek a 
szolgálati idő 
megállapításhoz 
szükségesek 

 

                                                   
2 10. § (1) és (3) 
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Az adatkezelő jogos érdekkörébe tartozó adatkezelés körébe tartozik követeléseinek (pl. tagdíj 

tartozás behajtása, szerződésen alapuló követelés érvényesítése) behajtása. A kezelt adatok köre és 

törlésének határideje azonos az alapjogviszony szerintiekkel. 

 

A természetes személy adóazonosítóját az adatkezelő a szerződéses kötelezettség teljesítésének 

elősegítése céljából már a szerződés megkötésekor megkéri, és kezeli, amennyiben szükséges. 

 

Amennyiben a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 

vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a kért személyes adatokat megadni, 

amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: 

 ha az adatkérés jogszabályon, jogi kötelezettség teljesítése céljából történik: 

a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása; 

 ha az adatkérés szerződéskötés céljából: 

szerződéskötés elmaradása; 

 ha az adatkérés szerződéses kötelezettségen alapul: 

szerződéses kötelezettség teljesítésének megtagadása. 

 

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt, vagy profilkezelést nem végez. 

 

5. Az adatok átadása, továbbítása 

A személyes adatok címzettjei kizárólag azok a személyek, akiknek ismerniük kell ezeket az 

információkat felelősségi körük teljesítése érdekében, ilyen lehet az adatkezelő iktatással 

foglalkozó munkavállalója az ügykezelés érdekében, vagy a személyzeti ügyekkel foglalkozó 

dolgozó. 

 

Az adatkezelő adatfeldolgozói: 

Tárhely szolgáltató és a honlap kezelője: Systech Global Kft., címe: 1068 Budapest, Király utca 80., 

adószáma: 22913285-2-42, honlapja: https://systech.hu/  

Kezelt adatok: a honlapot látogató valamennyi érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

Az adatkezelés célja: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

 

Elektronikus növényorvosi vény rendszer üzemeltetője: Agro-Info Rendszerház Kft. címe: 1132 

Budapest, Csanády u. 8., adószáma: 23313561-2-41, honlapja: nincs. 

Kezet adatok: az elektronikus növényorvosi vényen szerepelő személyes adatok kezelése 

 

Könyvelési feladatokat ellátja: EGI Kontrolling Kft. címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 33., adószáma: 

12895889-2-43, honlapja: nincs 

Az adatkezelés célja: adózási és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés 

 

Közös adatkezelés:  

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara és területi szervei az alábbi esetekben 

közös adatkezelők: 

1. kamarai tagsági viszony kezelése az adott területi szerv területén működő tag tekintetében; 

2. kamara szervezeti működésével kapcsolatos ügyekben; 

3. a Kamarai Törvény alapján átruházott közhatalmi feladatok ellátása során az adott területi 

szerv területén történő működés tekintetében. 

 

https://systech.hu/
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Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területi szervei vonatkozásában a tagi és 

kamarai működéssel kapcsolatban adatfeldolgozói feladatot is ellát. 

 

Az adatkezelő által a szakértői tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett 

nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából 

szolgáltatható adat a 2000. évi LXXXIV. törvény 2/B § (3) bekezdése alapján. 

 

Egyebekben az adatok átadására hatósági megkeresések (jogi kötelezettség) esetén kerülhet sor (pl. 

NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá, 

amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett 

hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére. Az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd 

szintén megismeri a személyes adatokat, ha megbízást kap szerződés elkészítésére, vagy ha az 

érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerülne sor. 

 

Az adatfeldolgozó nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi 

szervezet részére. 

 

6. Az adatok biztonsága  

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az 

általunk kezelt személyes adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük 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. 

 

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához 

szükségük van azok megismerésére.  

 

Az adatok biztonsága érdekében  

 az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük 

a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére; 

 figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. 

számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, 

stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében; 

 az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen 

fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen; 

 az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, 

események felderítéséről; 

 nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság 

növelésére; 

 az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a 

megbízhatóság. 

 

7. Az érintettek jogai  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor indokolás nélkül visszavonhatja 

hozzájárulását amely esetben azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Minden érintettnek joga van:  
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 Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon; 

 az adatkezelő által kezelt adatok adathordozását kérni; 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz; 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 

adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés 

korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált 

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel 

bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

 Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni; 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni; 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 
kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat:   
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;   
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;   
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;   
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából; 
a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az 
adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. 

 Az adatkezelés korlátozását kérni; 
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Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését;   
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását;   
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy  
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen; 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Tiltakozás esetén 

az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben. 

 

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban 

gyakorolhatják. A kamara minden megkeresésre igyekszik a lehető legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült esetleges jogsértés esetén panasz nyújtható be az a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Keszthely, 2018.08.31. 

 

A tájékoztatót elfogadta a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöksége 

XII./2018.08.31. számú határozatával. 

 

 

 

Dr. Tarcali Gábor 

         elnök 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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