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Információgyűjtés
Az AGROCONNECT KFT a www.agroconnect.hu weboldal üzemeltetőjeként, adatokat gyűjt a
következők szerint, a partnerek minőségi kiszolgálása érdekében: regisztráció a weboldalunkon,
bejelentkezés, információkérés, árajánlatkérés, vagy amikor egy álltalunk szervezet eseményre
jelentkeznek. Az információgyűjtés a következő adatokra terjed ki: Név, cégnév, Telefonszám, e-mail
cím, cím, egyes esetekben adószám, bankszámlaszám.
Ezen felül, információt gyűjthetünk a böngésződről és aszámítógépedről, különös tekintettel az
IP-címre, a szoftver és hardver tulajdonságokról és a böngészett oldalakról.
Adatok felhasználása
Bármely gyűjtött információ felhasználható a következőkre:
• Testreszabhatja tapasztalatait és egyéni igények kiszolgálása
• Személyre szabott hirdetési tartalmak biztosítása
• Javítsuk webhelyünket
• Az ügyfélszolgálat és a támogatási igények javítása
• Kapcsolatfelvétel e-mailben
• Reklám, promóció vagy vásárlói felmérések kezelése
E-kereskedelmi irányelvek
A webhelyen gyűjtött információk kizárólagos tulajdonosai vagyunk. Az Ön személyes adatait
nem lehet értékesíteni, kicserélni, átadni vagy bármely más vállalat bármilyen okból az Ön hozzájárulása
nélkül.
Adatok megosztása harmadik fél felé
Nem adjuk át, nem tárgyalunk, és külsõ felek részére nem adjuk át az Ön személyazonosításra
alkalmas személyes adatait. Ez nem tartalmazza a megbízható harmadik felet, aki segítségünkre lehet
működő honlapunkon vagy üzletvitelünkben, mindaddig, amíg a felek egyetértenek abban, hogy ezek az
információk bizalmasak és bíztosítanak minket a bizalmas adatkezelésről.
Dönthetünk úgy, hogy szükség van az információk megosztására abban az esetben, ha illegális
tevékenység, csalás gyanúja, vagy potenciális veszélyek merülnek fel. Megelőzés érdekében
kivizsgálhatjuk ezeket az eseteket, illetve lépéseket tehetünk ellene, figyelembe véve Felhasználási
feltételeket, ha a törvény másként nem rendelkezik.
A nem magánadatokat azonban a többi fél számára marketing, hirdetési vagy egyéb célokra is
megadhatják.
Tisztelt ajánlatkérő, tájékoztatni szeretnénk, hogy amennyiben ön Solis traktorra kér ajánlatot,
és Hajdú-Bihar megyén kívüli területről jelentkezett, az ajánlatkérését, a megadott adatokkal továbbítani

fogjuk a Solis importőr felé, és ezt követően felveszi önnel a kapcsolatot a területileg illetékes Solis
kereskedő a lehető legrövidebb időn belül.

Információvédelem
Számos biztonsági intézkedést fogunk végrehajtani a személyes adatok biztonságának
megőrzése érdekében. Korszerű titkosítást használunk az érzékeny online információk védelmére. Az
AGROCONNECT Kft. védi az off-line információkat is. Csak olyan alkalmazottak férhetnek hozzá
személyes azonosító adataikhoz, amelyeknek bizonyos feladatokat (például számlázást vagy
ügyfélszolgálatot) kell végrehajtaniuk. A személyes azonosítási adatok tárolására használt számítógépek
/ kiszolgálók biztonságos környezetben maradnak. A személyes adatok védelmére vonatkozó új európai
és nemzeti szabályozást alkalmazzuk és alkalmazzuk, mint például a GDPR. A 2018-as év során
végrehajtottunk számos szervezeti és technikai intézkedést, amelyeket üzleti tevékenységünk
specifikusaként ajánlottak és szükségesek, például az adatkezelő vagyis DPO szerepe, amely kezeli és
fenntartja az irányítási rendszert és minden folyamatot és eljárást naprakészen tart.
Használunk cookie-kat?
Igen. Jelen Szabályzat a AGROCONNECT Kft. által üzemeltetett www.agroconnect.hu oldalon
használt cookie-kra vonatkozik (továbbiakban „honlap”).
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve - de nem kizárólag – a text fájlokat),
amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, mint
okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy honlapt. A cookie-kat maga a webszerver
hozza létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a
böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a
felhasználó beállításainak megfelelően tudja a honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás
mellett.
Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát,
testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat,
hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók
hogyan használják a honlapunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az
így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése érdekében használjuk őket.
Milyen típusú cookie-kat használunk?
A honlapunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig
maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed)
cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy
addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges
partnerhonlapokkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint

történik.

Személyes adatok védelme
A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi
felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat
hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.
A cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket az alapbeállításokat
megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által
látogatott honlap milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások
megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét.
Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor
előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.
Leiratkozás
A megadott e-mail címet arra használjuk, hogy információt küldjön Önnek a kedvezményes
ajánlatokról, alkalmi híreket a cégről, termékinformációkat stb. Ha bármikor le szeretnél iratkozni a
jövőbeli e-mailek fogadásáról, részletesen leiratkozási utasításokat fognak tartalmazni az egyes e-mailek
alján. Az adatvédelmi alkalmazottal, másnéven DPO-val való kapcsolatfelvétel során az adatalanyok is
élhetnek a személyes adataik felhasználásával kapcsolatos jogaikkal: konzultáció, módosítás, adatátvitel,
korlátozás vagy törlés.
Hozzájárulás
Honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi irányelveinket.
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