
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 
 
Az Agroflott Kft. feldolgozza az Online Platformot látogató és a Szolgáltatást igénybe vevő 
Felhasználók személyes adatait. A jelen adatvédelmi irányelvek révén tájékoztatjuk Önt arról, hogy 
milyen személyes adatokat dolgozunk fel és miért. Az Ön személyes adatainak feldolgozása során az 
Agroflott Kft. az adatkezelő.  
 

1. Milyen típusú adatokat használunk fel? 
 
Ön által megadott adatok  
Az Agroflott Kft. feldolgozza az Ön által megadott adatokat, amikor Felhasználóként 
regisztrál. Annak érdekében, hogy Szolgáltatásunkat használhassa, és hogy a Szolgáltatást 
biztosítani tudjuk, bizonyos adatok megadására fogjuk kérni Önt, például teljes neve, e-mail 
címe, telefonszáma, lakcíme. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy kapcsolatba 
léphessünk Önnel, illetve hogy biztosítani tudjuk a Tételek szállítását vagy átadását. 
 
Naplóadatok 
Az internetes böngészője által küldött bizonyos információkat automatikusan gyűjtjük, még 
akkor is, ha nem hozott létre Fiókot, vagy nincs bejelentkezve. Ezek az adatok többek között a 
következőket tartalmazzák: a Platform használatának részletei (beleértve külső 
alkalmazásokhoz vezető linkeket), IP-cím, hozzáférés ideje, hardver- és szoftverinformációk 
és az Ön által használt eszközre vonatkozó információk.  
 
Sütik 
Sütiket (kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe küld minden alkalommal, amikor 
meglátogatja Online Platformunkat) vagy sütikhez hasonló technikákat is használunk, például 
a mobilhirdetés-azonosítókat a (mobil) weboldalunkon és alkalmazásainkban. Ezek a 
technikák lehetővé teszik számunkra például, hogy felismerjük Önt, tároljuk nyelvi 
preferenciáit és beállításait, valamint felgyorsítsuk hozzáférését az Online Platformhoz 
weboldalunkon és alkalmazásunkban. Kérjük, olvassa el a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat 
további információkért a sütik használatának módjáról és okairól.  

 
2. Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról és mennyi ideig tároljuk őket?  

A biztonságot komolyan vesszük, és biztonsági eljárásokat, illetve technikai korlátozásokat 
alkalmazunk, hogy megóvjuk adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisítéstől vagy 
módosítástól. Saját biztonsági intézkedéseinken túlmenően, amilyen az adatok titkosítása, 
javasoljuk, hogy gondosan válassza meg jelszavát, és tartsa titokban bejelentkezési adatait. 
Az adatait mindaddig megőrizzük, amíg az az Adatvédelmi Szabályzatban vázolt célok 
eléréséhez szükséges, kivéve, ha hosszabb megőrzési idő szükséges vagy a törvény által 
előírt. Ezen időszakot követően vagy eltávolítjuk személyes adatait, vagy névtelenítjük. 
 

3. Ön hogyan kezelheti adatait?  
A Fiókjához társított adatokat a fiókbeállításoknál módosíthatja. 
Ha szeretné tudni, milyen információt tárolunk Önről, kérhet áttekintést az Önnel 
kapcsolatban tárolt adatokról, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezt az 
info@szentandrassorfozde.hu e-mail címre írva teheti meg.  
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