ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYÚTJÁNAK KIVÁLASZTÁSA CÉLJÁBÓL
ALKALMAZOTT KÉRDŐÍVHEZ

1. Az adatkezelés célja:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK vagy Adatkezelő) szeretné megismerni, hogy
a Kistermelői Együttműködési és Helyi Kezdeményezések Osztályának tagjai (a továbbiakban:
Érintettek) mely témához kapcsolódó tanulmányúton vennének részt, és ennek érdekében mennyiben
hajlandók a tanulmányút költségeihez hozzájárulni. A NAK továbbá szeretné megismerni, hogy az
Érintettek milyen vidékfejlesztéssel vagy gazdaságfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetnek a tagjai
abból a célból, hogy a tanulmányút színvonalának emelése érdekében szükség esetén ezt a szervezetet
a NAK bevonhassa. Az Érintettek véleménye alapján a NAK kiválasztja a megfelelő tanulmányutat és
megszervezi az érdeklődő Érintettek tanulmányúton való részvételének lehetőségét. Az Érintettek által
megadott civil szervezeteket a NAK szükség szerint megkeresi abból a célból, hogy civil szervezetek a
tanulmányút vonatkozásában további érdeklődőket vonjanak be.
2. Az adatkezelés jogalapja:
A NAK a rendelkezésére álló adatokat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 7. §-a szerint törvény által
kötelezően vezetett tagjegyzékéből, valamint gazdaságszerkezeti nyilvántartásából vette át. A
kistermelői együttműködéssel és helyi kezdeményezésekkel összefüggő tanulmányút kiválasztását és
megszervezését a NAK azt Aktv. 14. § (1) bekezdés c) és e) pontjával, 16. § (2) bekezdés b) és g)
pontjával, valamint (5) bekezdéséből fakadó közfeladatai ellátása keretében végzi a GDPR 6. cikk (1)
bekezdése e) pontja szerint. Az érintett tagság megkeresése a hivatkozott törvényi jogalapokon alapszik,
a tag véleményét a NAK kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása esetén kezeli GDPR 6. cikk (1)
bekezdése a) pontja szerint.
3. Az adatkezelés módja és a kezelt adatok köre:
Az adatkezelés céljának teljesítése érdekében a NAK webes felületek kitöltendő kérdőív útján szeretné
megismerni az Érintettek véleményét és a véleményük figyelembevételével megszervezett
tanulmányútra egy későbbi alkalommal meghívni. A kérdőív kitöltése iránti megkeresést a NAK
azoknak a tagjainak küldi meg, a NAK rendelkezésére álló információk alapján érintett lehetnek a
vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységekben.
A kérdőív kitöltése eredményeként a NAK kezeli az Érintett (amennyiben az érintett jogi személy, úgy
érintett alatt értendő a jogi személy képviseletében nyilatkozó képviselő) nevét és elérhetőségeit, az
Érintett tevékenységi körét, kamarai azonosítóját, vidékfejlesztéssel vagy gazdaságfejlesztéssel
foglalkozó civil szervezeti tagságát, és a tanulmányúttal kapcsolatos preferenciáit.
Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat önkéntes, és bármikor
visszavonható az Adatkezelő elérhetőségein.
4. Adattovábbítás lehetősége és az igénybevett adatfeldolgozókról való tájékoztatás:
Adatkezelő más személyek számára a személyes adatokat az alábbiak kivételével nem továbbítja.

Az adatkezelő a kérdőív alkalmazásához és a tömeges e-mail kiküldéséhez a következő
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Kérdőív alkalmazás: SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Our VAT Registration Number IE3223102GH
Contact: billing@surveymonkey.com
Tömeges e-mail kiküldés:
Automizy Marketing-technológiai Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
5. Az adatkezelés időtartama:
A kezelt személyes adatokat a NAK a kiválasztott tanulmányút lebonyolításáig kezeli, azt követően
pedig helyreállíthatatlanul törli.
Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat önkéntes, és bármikor
visszavonható az Adatkezelő elérhetőségein, ez esetben a személyes adatok törlése iránt az Adatkezelő
haladéktalanul intézkedik.
6. Egyéb jogok és jogorvoslatok: Az érintettek egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Európai
Parlament és A Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, a hatályos magyar jogszabályok,
valamint az adatkezelőknek a http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú
adatvédelmi és adatkezelési szabályzata. Utóbbi oldalon kerül megjelölésre a NAK adatvédelmi
tisztségviselőjének neve és elérhetősége.

