
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ        1/2 oldal. 
Alulírott: 

Név  

Lakcím  

Levelezési cím  

E-mail cím  

Telefonszám  

Fax szám  

Képviselt cég neve  

Képviselt cég címe  

(Kérjük, a fenti adatokat NYOMTATOTT nagybetűkkel szíveskedjen megadni!) 
 

Hozzájárulok a kapcsolattartáshoz, szakmai hírlevelek, tájékoztató- és reklámanyagok, illetve ajánlatok 
küldéséhez az alábbi közvetítő módokon: 

 

  Telefonon      Postai úton     e-mailen      SMS-ben        Faxon   

(Kérjük jelölje X-szel azt a közvetítő módot, amelynek alkalmazásához hozzájárul!) 
 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Sumi Agro Hungary Kft. (székhelye: 1016 
Budapest, Zsolt utca 4.; 1-09-169276 cégjegyzékszám alatt bejegyezve; adószám: 10794115-2-41), 

jelen nyilatkozatban szereplő adataimat nyilvántartsa, és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 
kezelje. Az adatkezelés jogalapja: az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján. Az adatkezelés célja: az ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az 
üzletszerzés folyamatának elősegítése érdekében. Tudomásul veszem, hogy kérelmezhetem a 
személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, 
és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van a személyes adataim 

hordozhatóságához. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármely időpontban visszavonhatom, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az 

adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett Partner törlési kérelméig tart. Az 
érintett Partner által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke 
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa 

megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

Jelen nyilatkozat nem feltétele szerződéskötésnek, az adatszolgáltatás elmaradása kizárólag a fenti 
célok meghiúsulását vonja maga után. 
 

A partner adatkezelési tájékozható megtalálható a https://www.sumiagro.hu/adatvedelem/ oldalon. 
 

 

A Sumi Agro Hungary Kft. részéről a 

kapcsolattartó mérnök-üzletkötő neve:     

 

Tudomásul veszem, hogy adatvédelmi incidens esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhatok, vagy Bíróság előtt érvényesíthetem jogaimat. 
 

 

Hely, dátum: __________________,2020. _____________         _______. 

 

Aláírás: ________________________________________ 

NÉV 

https://www.sumiagro.hu/adatvedelem/
http://www.naih.hu/
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Kérjük, hogy az Ön által irányított / művelt terület nagyságrendjének megadásával 
tegye lehetővé számunkra, hogy az Ön részére küldött szakmai információnk minden esetben 

az Ön igényeihez alkalmazkodhassanak. Köszönjük! 

 

Növénykultúra  

megnevezése 

Művelt terület  
nagysága (ha) 

Egyéb információ  
(pl. növénytípus, fajta) 

Gazdaság mérete összesen:   

kalászos gabonafélék   

megoszlás:   

   

   

   

kukorica   

repce   

napraforgó   

   

   

   

szőlő ültetvény   

alma ültetvény   

körte ültetvény   

csonthéjas ültetvény   

ebből meggy   

ebből cseresznye   

ebből őszibarack   

ebből kajszibarack   

ebből szilva   

erdőterület   

zöldségfélék   

   

   

Hajtatás / üvegház   

Az adatok megadása önkéntes. 


