
Adatkezelési tájékoztató  
a „El a kezekkel a gazdák földjétől – soha többé földadó”  

petícióval kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 
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1. Adatkezelő megnevezése és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
Telefon: +36 80 900 365 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu 
Honlap: https://www.nak.hu/ 
 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu 
 

3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja 
3.1. Ismertető 
Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag „Petíció a magyar agráriumért” petíció során kezelt személyes 
adatokra vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a NAK személyes adatait egyéb okból, pl. jogszabályi 
rendelkezések alapján is jogosult lehet kezelni. 
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara petíciót indít, „ El a kezekkel a gazdák földjétől – soha többé földadó” 
címmel. 
A petíció kitöltése regisztrációhoz kötött. A petíció kitöltésére minden 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár jogosult.   
 
3.2. Személyes adatok köre 
A felületen az alábbi személyes adatok megadására van lehetősége:  

- Név,  
- Lakcím (ország, irányítószám, település, közterület, házszám),  
- Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), 
- Életkorra vonatkozó információ, 

 
Az alábbi mezők kitöltése kötelező: név, lakcímadatok, e-mail cím és annak ténye, hogy a petíció aláírója a 18. 

életévét betöltötte. Ezen mezők kitöltése hiányában nem tudja beküldeni/aláírni a petíciót és a NAK nem fogja 

megkeresni Önt a későbbi kezdeményezéseivel kapcsolatban, nem fog az agráriummal kapcsolatos 

tájékoztatókat küldeni. 

Az életkorra vonatkozó pontosabb információk, telefonszám kitöltése nem kötelező. 

3.3. Az adatkezelés céljai 
 
Petíció kitöltése és aláírása/elküldése: 

- Az érintett azonosítása (név, lakcím adatokkal), 1 személy legfeljebb 1 alkalommal írhatja 
alá/küldheti el a petíciót. 

- A petíció kitöltésében kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vegyenek részt. 
- A „ El a kezekkel a gazdák földjétől – soha többé földadó” társadalmi hatásának növelése. 
- A kérésekről, javaslatokról anonim statisztika készítése a petíciós cél érvényre juttatása 

érdekében. 
 
 
 



Tájékoztató levelek küldése és véleménykérés: 
- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás véleménykérés, ill. tájékoztatás céljából egyéb 

kezdeményezésekkel kapcsolatban is, ennek keretében az agráriummal kapcsolatos 
tájékoztatók küldése. 

 
3.4. Az adatkezelés jogalapja 
Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes 
hozzájárulása alapján történik. 
 

4. Az adatkezelés időtartama 
 
A NAK a személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legkésőbb a petíciós célból 
megadott hozzájáruló nyilatkozata esetén a petíció lezárását követő legfeljebb 15 napig kezeljük a 
beérkezett javaslatok összesítése és abból statisztika készítése érdekében. A kapcsolatfelvétel, 
kapcsolattartás véleménykérés, ill. tájékoztatás céljából egyéb kezdeményezésekkel kapcsolatban is, 
ennek keretében az agráriummal kapcsolatos tájékoztatók küldése céljából kezelt személyes adatait a 
hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő 5 évig kezeljük, 
de 3 évet követően felülvizsgáljuk, annak további szükségességét. 
 

5. A hozzájárulások megadásának módja 
 
A petíció beküldés folyamatának megszakítása teljes újrakezdést igényel, ilyen esetben Önnek ismételten 
meg kell kezdeni az adatok kitöltését, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelésére kizárólag a 
hozzájárulás birtokában kerülhet sor a NAK részéről.  
 
A kettő különböző célhoz külön tud hozzájárulni (az adott célhoz kapcsolódó üres négyzet bepipálásával 
és a Petíció aláírása gomb megnyomásával).  
Amennyiben a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás véleménykérés, ill. tájékoztatás céljából egyéb 
kezdeményezésekkel kapcsolatban is, ennek keretében az agráriummal kapcsolatos tájékoztatók 
küldéséhez nem járul hozzá kérjük az erre vonatkozó „Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara kapcsolatba lépjen velem véleménykérés, illetve tájékoztatás céljából” nyilatkozat előtt lévő üres 
négyzetet ne pipálja be. Ebben az esetben a NAK nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot későbbi 
kezdeményezések esetében, az agráriummal kapcsolatos tájékoztatásokat nem fogjuk megküldeni Önnek. 
Amennyiben a tájékoztató levelek kiküldéséhez, véleménykéréshez nem adja meg hozzájárulását a petíció 
aláírására/elküldésére továbbra is lehetősége van, erre vonatkozó külön hozzájárulása megadása 
esetében. 
 

6. Automatikusan gyűjtött adatok 

A https://agrarpeticio.hu/ látogatásával és a weboldal használatával a NAK automatikusan adatokat 

gyűjthet az Ön számítógépéről, mobil eszközéről, a számítógépe, mobil eszköze beazonosításával (pl. IP 

cím, böngésző, operációs rendszer adatai). A számítógépe, mobil eszköze IP címe segítségével a 

Weboldalra történő látogatásával Ön akár földrajzilag is lokalizálható. Alapvetően az Ön személyének 

beazonosítására ezek az adatok nem alkalmasak, azonban egyéb személyes adatai NAK részére 

megküldésével az Ön személye beazonosíthatóvá válik. Egyéb adatokkal összekapcsolva pedig ezek az 

adatok is alkalmasak arra, hogy Önre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

A NAK kizárólag a weboldal alapműködését biztosító munkamenet (session) sütiket alkalmazza jogos 

érdeke alapján. A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, 

többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 

műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata 

nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet 

végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 



7. Adatfeldolgozók és a személyes adatok címzettjei 

A NAK nem vesz igénybe adatfeldolgozót jelen tájékoztató szerinti személyes adatok kezelése során. Az Ön által 

megküldött személyes adatokhoz kizárólag a NAK munkatársai férnek hozzá. A NAK a személyes adatokat 

harmadik személynek nem adja tovább. 

8. Adattovábbítás EU-n, EGT-n kívüli országba 

A NAK EGT-n kívüli országban letelepedett személyek, szervezetek részére nem továbbítja személyes adatait. 

9. Jogai gyakorlása 

NAK az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 

25 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  

Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét a NAK-hoz címzett, (az adatbiztonsági követelmények 

teljesülése és az érintett jogait megfelelően védelme érdekében) az Ön azonosítására alkalmas formában, 

jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. A NAK köteles meggyőződni az érintett és 

a jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.  

10. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai 

10.1. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a NAK-tól tájékoztatást kérjen 

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

van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  

• a NAK milyen személyes adatait;  

• milyen jogalapon;  

• milyen adatkezelési cél miatt;  

• mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

• a NAK kinek,  

• mikor,  

• milyen jogszabály alapján,  

• mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

• milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta 

azokat a NAK rendelkezésére);  

• a NAK alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a NAK köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek 

érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett 

személyének azonosításához kötött. 

10.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön a NAK 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a NAK módosítsa valamely személyes 

adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét), amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a 

helyesbített adat pontosságát.  

10.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a NAK zárolja 

(az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 

biztosításával) amennyiben 



- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a NAK arra az időtartamra korlátozza az 

adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

- a NAK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- Ön 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 Ön jogos 

indokaival szemben). 

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.  

10.4. A törléshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a NAK-tól a személyes 

adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 

- az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre 

nincs más jogalap; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van: 

- személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a 

NAK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem 

szükséges.  

10.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni a NAK-ot, hogy a rá vonatkozó, általa 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az 

adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és 

az adatkezelés automatizált módon történik. 

10.6. Hozzájárulás visszavonása 

Az érintett a meghatározott célból történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, a hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A 

kapcsolattartási adatai kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatait az adatkezelő 3 

munkanapon belül törli. 

11. Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a NAK a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi 

követelményeket, akkor 



- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu), vagy 

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a 

Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

12. Adatbiztonság 

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag a NAK által arra 

felhatalmazott személyek ismerhetik meg. A NAK munkatársai megtesznek minden biztonsági intézkedést 

annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. 

A NAK informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, 

vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a 

biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik, így a NAK valamennyi 

felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai 

berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az 

Adatkezelő tulajdonát képezik. Az adattároló eszközök az Adatkezelő tulajdonát képezik vagy kizárólagos 

rendelkezése alatt állnak. 

13. A tájékoztatóban használt fogalmak 

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR-ban szabályozott jelentéssel bírnak. 


