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EU/EEA (Magyar)
Az AGCO Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozata
Ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot (a „Nyilatkozat”) az AGCO Corporation és annak leány- és
társvállalatai teszik (lásd a kapcsolattartási adatokat: http://www.agcocorp.com/contact/facilitieslist.html) (együttesen: „AGCO”, „mi” vagy „magunk”). A jelen Nyilatkozat szövegtörzsében nem
meghatározott nagybetűs fogalmak meghatározását a Nyilatkozat végén szereplő Szójegyzék
tartalmazza.
A nyilatkozat hatálya
A jelen Nyilatkozat irányadó arra, hogy az AGCO hogyan gyűjti és dolgozza fel a továbbiakban az
AGCO termékeit vagy szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (az „Ön”) személyes
adatait. Azt tanácsoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Nyilatkozatot, és az oldalt rendszeresen
ellenőrizve tekintse át a Nyilatkozat feltételei szerint általunk esetlegesen végrehajtott változtatásokat.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a Nyilatkozat nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az
AGCO a nála dolgozó munkavállalók, kiküldöttek, alkalmi munkavállalók vagy egyéb dolgozók
feladatellátásával kapcsolatos személyes adatokat dolgozza fel. Az ilyen jellegű feldolgozásra külön
adatvédelmi irányelv vonatkozik, amely megtalálható az AGCO-intraneten (InsideAGCO).
Az
AGCO
külön
Nyilatkozatot
adott
ki
a
Gépi
Adatok
feldolgozására:
https://www.agcotechnologies.com/data-privacy/machine-data-privacy/. Amennyiben a Személyes
Adatok feldolgozása tekintetében a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és a Gépiadat-nyilatkozat között
bármilyen ellentmondás van, úgy az egymásnak ellentmondó fogalmak tekintetében a jelen
Adatvédelmi Nyilatkozat elsőbbséget élvez, de csak a Személyes Adatok vonatkozásában.
Az AGCO gyűjtheti az Ön személyes adatait
Az AGCO a következő esetekben gyűjtheti a személyes adatait:
•

•

•

•

Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a Személyes Adatait, amikor felkeresi az AGCO
valamelyik webhelyét (külön-külön a „Webhely”), vagy a Webhelyen vagy azon keresztül
elérhető valamilyen szolgáltatást vagy erőforrást igénybe vesz. Amikor felkeres egy
Webhelyet, a készüléke vagy böngészője automatikusan közzétesz bizonyos információkat
(úgymint a készülék típusa, operációs rendszere, a böngésző típusa, a böngésző beállításai,
IP-cím, nyelvi beállítások, a Webhelyhez kapcsolódás dátuma és időpontja, illetve egyéb,
kommunikációval kapcsolatos technikai információk), ezek némelyike vagy akár az összes is
Személyes Adatnak minősülhet.
Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a következő Személyes Adatokat, amikor Ön az
AGCO mobilalkalmazásait (külön-külön „Alkalmazás”) letölti vagy felhasználja. Az AGCO
Alkalmazások bizonyos információkat rögzíthetnek (ideértve az Alkalmazás felhasználási
statisztikáit, a készülék típusát, operációs rendszerét, az Alkalmazás beállításait, az IP-címet,
a nyelvi beállításokat, az Alkalmazáshoz kapcsolódás dátumát és időpontját, a helyszínre
vonatkozó adatokat és egyéb, kommunikációval kapcsolatos technikai adatokat), ezek
némelyike vagy akár az összes is Személyes Adatnak minősülhet. Az Alkalmazásokhoz saját
Adatvédelmi Nyilatkozat tartozhat, amely konkrétabb információkat tartalmaz, és amelyet
Önnek az adott Alkalmazás felhasználása előtt át kell tekintenie.
Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a Személyes Adatait, amikor az AGCO által nyújtott
valamelyik szolgáltatásra egy Webhelyen vagy Alkalmazáson keresztül regisztrál, vagy
bejelentkezik egy Webhelyre vagy Alkalmazásba, ideértve a következőket: regisztrációs
adatok, bejelentkezési név, e-mail cím, jelszó, emlékeztető kérdés, adott esetben pedig a
fizetési adatok.
Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a Személyes Adatait, amikor igénybe veszi az AGCO
telemetriai eszközeit vagy adatrögzítő eszközeit (külön-külön az „Eszköz”), ideértve a
következőket: (i) ha olyan járművet vásárol, amely az Eszközzel fel van szerelve, az AGCO
gyűjtheti a járműre vonatkozó Gépi Adatokat; és (ii) ha engedélyezte a helyfüggő
szolgáltatásokat, az AGCO gyűjtheti a helyre vonatkozó adatokat. Az AGCO továbbá Gépi
Adatokat is gyűjthet, amikor bevizsgálást, szavatossági vagy egyéb szolgáltatásokat teljesít.
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Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a Személyes Adatait, amikor az AGCO valamelyik
hivatalos forgalmazójának vagy viszonteladójának („Márkakereskedő”) megadja a
Személyes Adatait (akár személyesen, akár pedig levélben, telefonon, online, elektronikus
kommunikációs vagy egyéb eszközön keresztül).
Az AGCO gyűjtheti vagy megszerezheti a Személyes Adatait, amikor (akár személyesen,
akár pedig levélben, telefonon, online, elektronikus kommunikációs vagy egyéb eszközön
keresztül) az AGCO-hoz fordul.
Az AGCO olyan személyes adatokat gyűjthet vagy szerezhet, amelyeket Ön egyértelműen
nyilvánosságra kívánt hozni, beleértve a közösségi médiát is (pl. információt gyűjthetünk a
közösségimédia-profil(ok)ról, amennyiben nyilvános bejegyzésben megemlít minket

Az AGCO másoktól is kaphat Önre vonatkozó személyes adatokat
Az AGCO harmadik személyektől is kaphat Önre vonatkozó személyes adatokat. Például:
• Az AGCO a fentiekben foglaltak szerint Márkakereskedőktől is kaphat Önre vonatkozó
személyes adatokat.
• Ha Ön egy Webhelyen vagy Alkalmazásban harmadik személyekhez tartozó tartalmakkal
vagy hirdetésekkel kerül kapcsolatba, az AGCO az adott harmadik személytől is kaphat Önre
vonatkozó Személyes Adatokat az adott harmadik személy vonatkozó adatvédelmi
nyilatkozata szerint.
• Ha Ön úgy dönt, hogy közvetlenül az AGCO-nak vagy egy Webhelyen, Alkalmazáson vagy
egy Márkakereskedőn keresztül teljesíti a fizetést, az AGCO harmadik személyektől, így
például fizetési szolgáltatóktól is kaphat Önre vonatkozó Személyes Adatokat az adott fizetés
céljából, ideértve a következő adatokat: vásárlási részletek, fizetési adatok, hitelkártyaadatok.
• Amennyiben az AGCO vagy az ő megbízásából valaki egy hitelkérelemmel kapcsolatban
hitelreferencia-vizsgálatot végez a Vonatkozó Jogszabályok szerint, az AGCO és/vagy az
adott Márkakereskedő hitelreferencia-ügynökségektől és egyéb harmadik személyektől is
kaphat Önre vonatkozó Személyes Adatokat az adott hitelvizsgálat céljából, ideértve a
következőket: annak igazolása, hogy a referenciaügynökség ellenőrizni tudta-e az Ön adatait;
valamint a referenciavizsgálat eredményei, ideértve az Ön hitelminősítését.
• A Vonatkozó Jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítése során az
AGCO bűnüldöző szervektől és hatóságoktól is kaphat Önre vonatkozó Személyes Adatokat.
• Az AGCO nyilvános forrásokból (úgymint telefonjegyzékekből, földhivatali nyilvántartásokból,
zálogjogi nyilvántartásokból stb.) is kaphat Önre vonatkozó Személyes Adatokat.
• Ha bármilyen webhelyen vagy alkalmazásban kapcsolatban áll bármely harmadik féltől
származó tartalommal vagy hirdetéssel (beleértve harmadik felek pluginjeit és cookie-jait is),
az AGCO személyes adatokat kap Önről az adott tartalom vagy hirdetés szolgáltatójától
Az Ön által másokra vonatkozóan megadott személyes adatok
Bizonyos körülmények között Ön az AGCO rendelkezésére bocsáthat másokra vonatkozó Személyes
Adatokat is. Például megnevezhet egy másik AGCO-ügyfelet, amikor valamely AGCO-termékről
véleményt mond. Amikor ilyen személyes adatokat megad, vigyáznia kell, nehogy megsértse
harmadik személyek jogait. Ha bizonytalan abban, hogy a harmadik személy hozzájárul-e ahhoz,
hogy a Személyes Adatait megadja, akkor szíveskedjen tartózkodni attól, hogy az AGCO-val közölje
ezeket a Személyes Adatokat.
Az AGCO által vagy az ő nevében feldolgozott személyes adatok kategóriái
Az AGCO által vagy az ő nevében a jelen Nyilatkozat értelmében feldolgozható Személyes Adatok
kategóriái közé tartoznak a következők (amennyiben az adatvédelmi jogszabályok megengedik):
• személyes adatok: név; nem; fénykép; születési dátum; foglalkozás; vállalkozó vagy
munkaadó; ágazat;
• kapcsolattartási adatok: e-mail cím; levelezési cím; telefonszám; telefaxszám; ügyfélazonosító;
• Webhelyekre vagy Alkalmazásokra vonatkozó adatok: technikai adatok (az előzőekben
foglaltak szerint, így például a készülék típusa, operációs rendszere, a böngésző típusa, a
böngésző beállításai, IP-cím, nyelvi beállítások, a Webhelyhez kapcsolódás dátuma és
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időpontja, Alkalmazáshasználati statisztikák, az Alkalmazás beállításai, az Alkalmazáshoz
kapcsolódás dátuma és időpontja, helyre vonatkozó adatok, illetve egyéb, kommunikációval
kapcsolatos technikai információk, amelyek szükségesek az adott Webhely vagy Alkalmazás
működéséhez); felhasználónév; jelszó; biztonsági bejelentkezési adatok; használati adatok;
összesített statisztikai információk;
Gépi Adatok: gazdálkodási adatok, ingatlanadatok, mezőgazdasági adatok, járműhasználati
statisztikák; a járművek teljesítményadatai; vezetői szokások; motorhőmérsékleti adatok;
motorteljesítmény-adatok; tüzelőanyag-gazdaságossági adatok; kibocsátási adatok; a jármű
1
szervizállapota; a jármű helye;
kereskedelmi adatok: pénzügyi adatok és fizetési információk (ideértve egy vásárlással
kapcsolatban megadott banki adatokat vagy hitelkártya-adatokat); vásárlási előzmények
(ideértve bármely vásárlásra vonatkozó termékeket, dátumokat, helyeket és
Márkakereskedőket); vásárlási érdeklődések; szolgáltatásigénylések; és
marketingadatok: hirdetési érdeklődések; cookie-adatok; kattintássorozati adatok;
böngészési előzmények; közvetlen üzletszerzésre adott válaszok; illetve leiratkozás közvetlen
üzletszerzésről.

A személyes adatok feldolgozásának törvényi alapja: amikor az AGCO a Személyes Adatait a
jelen Nyilatkozatban megfogalmazott célokkal kapcsolatban feldolgozza, az adott eset
körülményeitől függően az alábbiak közül bármelyik jogalapra támaszkodhat:
• a Feldolgozásra vonatkozóan előzetesen beszereztük az Ön külön hozzájárulását;
• jogos érdekünk fűződik a Feldolgozáshoz (beleértve a vállalkozásunk működtetését, áruk és
szolgáltatások szállítását az Ön részére, az Ön figyelmének felhívását egyéb termékekre
vagy szolgáltatásokra, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára), és az Ön jogait,
szabadságjogait vagy érdekeit pedig indokolatlanul semmi nem veszélyezteti;
• a Feldolgozás az Önnel vagy az Ön érdekében megkötött szerződéssel kapcsolatban
szükséges;
• a Feldolgozást a Vonatkozó Jogszabályok előírják;
• a Feldolgozás egy magánszemély létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges; vagy
• a Vonatkozó Jogszabályok értelmében bármely egyéb törvényi alap.
Az Ön Különleges Személyes Adatainak feldolgozása: az AGCO nem törekedik az Ön Különleges
Személyes Adatainak gyűjtésére vagy egyéb Feldolgozására, kivéve ha:
• a Feldolgozást a Vonatkozó Jogszabályok előírják vagy megengedik;
• a Feldolgozás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
• az Ön Különleges Személyes Adatainak Feldolgozása előtt az AGCO előzetesen beszerezte
az Ön külön hozzájárulását; vagy
• a Személyes Adatok feldolgozásának bármilyen egyéb törvényi alapja.
Az AGCO céljai az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban
Az AGCO feldolgozhatja a Személyes Adatait különösen a következő célokból, amennyiben az
Adatvédelmi Jogszabályok megengedik:
• egy Webhelyen, Alkalmazásban vagy Készüléken tartalmak, illetve az Ön által választott
egyéni beállítások megjelenítése;
• az Önnek biztosított termékeink és szolgáltatásaink nyomon követése, átalakítása, frissítése,
biztosítása és javítása;
• az Ön kilétének ellenőrzése, illetve gondoskodás a Személyes Adatainak biztosításáról;
• az Ön szolgáltatásigényléseinek és támogatási igényeinek teljesítése;
• annak megismerése, hogy az egyének összessége hogyan használja a Webhelyek,
Alkalmazások vagy Készülékek által nyújtott szolgáltatásokat (vagy a hozzá tartozó
1

A Gépi Adatok Személyes Adatoknak is minősülhetnek, ha egy azonosított vagy beazonosítható természetes személlyel
összekapcsoljuk őket, mely esetben az AGCO mindkét nyilatkozatnak megfelelően jár el. Amennyiben a Személyes
Adatok feldolgozása tekintetében a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és a Gépiadat-nyilatkozat között bármilyen
ellentmondás van, úgy az egymásnak ellentmondó fogalmak tekintetében a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elsőbbséget
élvez, de csak a Személyes Adatok vonatkozásában.
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járművet);
a Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek tartalmának, akcióinak, felméréseinek vagy
egyéb szolgáltatásainak felügyelete;
az Ön korábbi vásárlásaival és érdeklődéseivel összefüggő tájékoztatás küldése, figyelembe
véve a közvetlen üzletszerzés tekintetében a Vonatkozó Jogszabályok betartását;
az Ön fiókjára, illetve az adott Webhely, Alkalmazás vagy Készülék szolgáltatásaira
vonatkozó tájékoztatások küldése;
az Ön tájékoztatása a Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek változásairól;
adatelemzések és egyéb jellegű Feldolgozások elvégzése (ideértve az irányzatok elemzését
és a pénzügyi elemzést);
az Ön törvényes jogainak és a jelen Nyilatkozat értelmében fennálló jogainak érvényre
juttatása;
csalás, személyiséglopás és egyéb törvénytelen tevékenységek elleni védelem;
az AGCO törvényes jogainak előterjesztése és érvényesítése;
jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme; és
a Vonatkozó Jogszabályok és egyéb vonatkozó saját szabályzataink betartása.

A személyes adatok nemzetközi továbbítása
A cégcsoportunkba tartozó tagok vagy külső szolgáltatóink által ellenőrzött vagy működtetett, nem
abban a joghatóságban található feldolgozó eszközöket is alkalmazhatunk, ahol eredetileg gyűjtötték
a Személyes Adatait. Elsősorban a Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek tartalmát és
szolgáltatásait biztosíthatjuk az Ön joghatóságán kívül található szerverek segítségével (ideértve
egyebek mellett az Egyesült Államokban található szervereket). A Személyes Adatait továbbíthatjuk,
illetve Feldolgoztathatjuk ezeken a szervereken vagy egyéb feldolgozó eszközökön egy adott
Webhely, Alkalmazás vagy Készülék üzemeltetésének keretében, vagy a jelen Nyilatkozatban
meghatározott Feldolgozási célokkal kapcsolatban, figyelembe véve mindenkor a Vonatkozó
Jogszabályok rendelkezéseinek betartását (pl. adott esetben az Unió általános szerződési feltételeit
végrehajtva). Ezekre a továbbításokra azért van szükség, hogy hatékonyan és eredményesen tudjuk
biztosítani Önnek a termékeinket és szolgáltatásainkat. Azzal, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
alapján az AGCO-nak megadja a Személyes Adatait, Ön tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatait
az Ön joghatóságán kívüli helyekre is továbbítani lehet. Arra kérjük, hogy ha nem szeretné, hogy a
Személyes Adatait más joghatóságokba továbbítsuk, ne adja meg az AGCO-nak a Személyes
Adatait, és egyetlen Webhelyet, Alkalmazást vagy Készüléket se használjon.
Ha a Személyes Adatait más országokba továbbítjuk, azt az általános szerződési feltételek, az USA
esetében pedig az Adatvédelmi Pajzs tanúsítványunk alapján tesszük (lásd alább). Az általános
szerződési feltételeinkről és Adatvédelmi Pajzs Tanúsítványunk részleteiről az alábbi kapcsolattartási
adatok felhasználásával kérhet másolatot.
Az Ön személyes adatainak védelme
Az AGCO elkötelezett a Személyes Adatainak biztonságos feldolgozása mellett. A Személyes
Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok módosítása, nyilvánosságra hozatala vagy
megsemmisítése elleni védelem érdekében megfelelő adatfeldolgozási módszereket, továbbá
megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Az internet önmagában
nem egy biztonságos környezet, ezért nem tudunk tökéletes garanciát nyújtani arra vonatkozóan,
hogy az interneten keresztül továbbított Személyes Adatai mindenkor biztonságban lesznek. A
Személyes Adatok interneten keresztül történő továbbítása az Ön kockázatára történik, ezért a
Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek hozzáféréséhez csak biztonságos rendszereket
használjon.
Ön felelős azért, hogy az egyes Webhelyek, Alkalmazások és Készülékek hozzáférési hitelesítő
adatait biztonságban és titokban tartsa. Gyakran változtassa meg a hozzáférési hitelesítő adatait, és
azonnal tájékoztassa az AGCO-t, ha a tudomására jut, hogy a hozzáférési hitelesítő adataival
visszaéltek, majd azonnal változtassa meg a hozzáférési hitelesítő adatait.
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A személyes adatainak nyilvánosságra hozatala
Az Ön hozzájárulása nélkül a Személyes Adatait nem értékesítjük, nem kereskedünk velük, illetve
nem adjuk bérbe másoknak. A következő esetekben ugyanakkor harmadik személyekkel
megoszthatjuk vagy nyilvánosságra is hozhatjuk a Személyes Adatait:
• A Személyes Adatait az AGCO munkatársainak és megbízottjainak tudomására hozhatjuk,
amennyiben az a szolgáltatások nyújtásához szükséges.
• Megoszthatjuk a Személyes Adatait az AGCO-n belüli címzettekkel a vállalkozásunk
működtetése, a Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek működtetése, az Ön által
kiválasztott termékek vagy szolgáltatások biztosítása céljából, vagy egyéb, a jelen
Nyilatkozatban megfogalmazott célokból.
• Megoszthatjuk a Személyes Adatait az AGCO-n kívüli címzettekkel – ideértve a
Márkakereskedőket – a vállalkozásunk működtetése, a Webhelyek, Alkalmazások vagy
Készülékek működtetése, az Ön által kiválasztott termékek vagy szolgáltatások biztosítása
céljából, vagy egyéb, a jelen Nyilatkozatban megfogalmazott célokból.
• A vállalkozásunk működtetésének, a Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek
működtetésének, az Ön által kiválasztott termékek vagy szolgáltatások biztosításának
előmozdítása vagy a megbízásunkból a tevékenységeink bonyolítása, például hírlevelek vagy
kérdőívek kiküldése érdekében külső szolgáltatókat is alkalmazhatunk. Megoszthatjuk a
Személyes Adatait ezekkel a külső szolgáltatókkal a jelen Nyilatkozatban megfogalmazott
célokból.
• Megoszthatunk összesített demográfiai információkat az üzleti partnereinkkel, megbízható
társvállalatainkkal és hirdetőinkkel a jelen Nyilatkozatban megfogalmazott célokból. Bár
minden elvárható erőfeszítést megteszünk az ilyen információk anonimitásának biztosítása
érdekében, előfordulhat, hogy a Személyes Adatai nyilvánosságra kerülnek.
• Amennyiben a hozzájárulását megkaptuk, közvetlen üzletszerzési célokból megoszthatjuk a
Személyes Adatait külső marketingpartnereinkkel is. Ön bármikor visszavonhatja a
hozzájárulását, vagy tiltakozhat a Személyes Adatainak közvetlen üzletszerzés céljából
történő Feldolgozása ellen.
• Ha Ön egy Webhelyen vagy Alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül az AGCO vagy egy
Márkakereskedő részére teljesít fizetést, lehet hogy a Személyes Adatait harmadik
személyeknek (pl. az adott fizetés megkönnyítése céljából fizetési szolgáltatóknak) át kell
adni.
• Ha a vállalkozásunkat vagy eszközeinket egészben vagy részben értékesítjük, összevonjuk
vagy átruházzuk (ideértve az átszervezés, megszüntetés vagy az átalakítás egyéb esetét), a
Személyes Adatait a leendő eladó vagy vevő vagy az ő képviselőinek tudomására hozhatjuk,
amennyiben előtte megtettük a tőlünk elvárható lépéseket annak érdekében, hogy
gondoskodjunk a Személyes Adatainak biztonságáról és bizalmas kezeléséről.
• Nyilvánosságra hozhatjuk továbbá a Személyes Adatait: (i) amennyiben jogi igények
előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges; (ii) ha a Vonatkozó Jogszabályok
vagy rendelkezések előírják; (iii) kormányhivatalok és bűnüldöző szervek kérését teljesítve;
(iv) amikor személyi sérülés vagy súlyos anyagi veszteség megelőzése érdekében szükséges
vagy indokolt a nyilvánosságra hozatal; vagy (v) törvénytelen tevékenységek kivizsgálása
céljából.
Harmadik személyek szolgáltatásai
Ön a Webhelyeken, Alkalmazásokban vagy Készülékeken olyan hirdetésekkel vagy egyéb
tartalmakkal találkozhat, amelyek az AGCO partnerei, beszállítói, hirdetői, támogatói, jogtulajdonosai
és egyéb harmadik személyek weboldalaira mutatnak. Az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokban
megjelenő tartalmakat vagy hivatkozásokat nem mi felügyeljük, ezért nem vagyunk felelősek azért,
hogy a weboldalak vagy szolgáltatások és a Webhelyekre, Alkalmazásokra vagy Készülékekre odavagy visszamutató hivatkozásoknál a harmadik személyek milyen módszert alkalmaznak. Ezekre a
weboldalakra és szolgáltatásokra az ő saját adatvédelmi irányelveik és felhasználási feltételeik
vonatkozhatnak.
Közvetlen üzletszerzés
A jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint rendszeresen megkereshetjük Önt e-mailen, szöveges
üzeneten keresztül vagy egyéb elektronikus úton, hogy olyan termékekre vagy szolgáltatásokra
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vonatkozó tájékoztatást adjunk, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. A leiratkozásra
vonatkozóan minden üzenet részletes utasításokat tartalmaz arra az esetre, ha ezekről az
üzenetekről szeretne leiratkozni. Ezenkívül a Webhelyeinken és Alkalmazásainkban elérhető
leiratkozási lehetőségeket is igénybe veheti.
Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a marketinggel vagy hirdetésekkel kapcsolatos
tájékoztatók fogadásáról leiratkozik, akkor is megkereshetjük később az Ön utasításainak
végrehajtása, az Ön által igényelt vásárlás lehetővé tétele, az Ön fiókjának kezelése céljából vagy
a Vonatkozó Jogszabályok által előírt vagy megengedett esetben.
Cookie-k
A cookie-k kis fájlok, amelyek olyankor kerülnek a készülékére, amikor felkeres egy weboldalt.
Ezekben rögzítik a készülékére, a böngészőjére, bizonyos esetekben pedig a beállításaira és
böngészési szokásaira vonatkozó információkat. A Személyes Adatait Feldolgozhatjuk a cookietechnológia alkalmazásával a Cookie Szabályzatunk szerint.
Adatmegőrzés
A Személyes Adatait csak annyi ideig tartjuk meg, amíg a jelen Adatvédelmi Irányelvben
megfogalmazott célokkal kapcsolatban szükségünk van ezekre a Személyes Adatokra. Előfordulhat,
hogy a Személyes Adatait ennél hosszabb ideig is meg kell tartanunk, például akkor, ha a Vonatkozó
Jogszabályok megkövetelik azt.
Az AGCO az érintettek számára még életük során lehetőséget ad arra, hogy meghatározzák, milyen
utasítások szerint kell eljárnunk a személyes adataik tekintetében a haláluk után. Amennyiben az
érintett úgy halálozik el, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nem hagy világos
utasításokat, a közvetlen családtagokkal és képviselőkkel együttműködve is törölni tudjuk adott
esetben az elhunyt személyes adatait. Bizonyos körülmények között az elhunyt érintettek
kedvezményezettjei számára kellő tájékoztatást adhatunk arra vonatkozóan, hogy az elhunyt
érintettről milyen adatokat őriz az AGCO. Jelszavakat vagy egyéb bejelentkezési adatokat nem adunk
meg. Az elhunyt érintettekre vonatkozó kérések teljesítésével kapcsolatos döntésnél az információk
biztonságára, védelmére és magán jellegére vonatkozó kötelezettséget is mérlegelni kell.
Gyermekek személyes adatai
Tudatosan nem gyűjtjük és nem is dolgozzuk fel a 16 éven aluli gyermekek Személyes Adatait. Arra
kérjük a szülőket vagy a gyámokat, hogy a gyermekek Webhelyeinkkel, Alkalmazásainkkal és
Készülékeinkkel kapcsolatos tevékenységének ellenőrzésével segítsék a munkánkat, és ne engedjék,
hogy a Webhelyeken, Alkalmazásokban vagy Készülékeken bármilyen Személyes Adatot
megadjanak.
Felhasználási feltételek
A Webhelyeink, Alkalmazásaink és Készülékeink, illetve termékeink
felhasználására az érvényes Felhasználási Feltételek vonatkoznak.

és

szolgáltatásaink

Adatvédelmi Pajzs Irányelv
Az AGCO a személyes adatok USA-ba történő továbbítására vonatkozóan az USA-EU Adatvédelmi
Pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Az AGCO Adatvédelmi Pajzs irányelvéért kattintson ide.
Az Ön jogai
Az Ön feladata gondoskodni arról, hogy az AGCO által őrzött Személyes Adatai teljes körűek,
pontosak és naprakészek legyenek. A Vonatkozó Jogszabályoktól függően Önnek a következő jogai
lehetnek:
• az általunk Feldolgozott Személyes Adatokhoz való hozzáférés vagy másolatkérés joga;
• a Személyes Adataiban tapasztalható pontatlanságok esetén a helyesbítés kéréséhez való
jog;
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•
•
•
•
•

jogszerű okra hivatkozva a Személyes Adatainak Feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog;
jogszerű okra hivatkozva az alábbiak kéréséhez való jog:
o az általunk Feldolgozott Személyes Adatok törlése; és
o az általunk Feldolgozott Személyes Adatok Feldolgozásának korlátozása;
a Személyes Adatainak egy másik Adatkezelőhöz történő továbbításához való jog a
vonatkozó keretek között;
a hozzájárulás visszavonásához való jog, ha a Személyes Adatait a külön hozzájárulása
alapján kezeljük; és
a Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatban az adatvédelmi hatósághoz panasz
benyújtásához való jog.

Ez nem befolyásolja az Ön törvényes jogait. Ön az alábbiakban megadott kapcsolattartási adatok
felhasználásával ezek közül bármelyik jogát gyakorolhatja.
Kapcsolattartási adatok
Ha a jelen Adatvédelmi Irányelvvel, a Személyes Adatainak feldolgozásával vagy valamely
Webhelyet, Alkalmazást vagy Készüléket érintő üggyel kapcsolatban bármilyen kérdése van,
forduljon hozzánk a következő címen:
AGCO Corporation
FAO General Counsel & Corporate Secretary
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
United States
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Arra törekszünk, hogy ha hozzánk fordul, minden kérését vagy panaszát kivizsgáljuk, és egy hónapon
belül vagy a Vonatkozó Jogszabályok által előírt időn belül megpróbáljuk megoldani.
A jelen irányelv elfogadása
Bármely Weboldal, Alkalmazás vagy Készülék felhasználását úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a jelen
Irányelvet. Nem használhatja a Webhelyeket, Alkalmazásokat vagy Készülékeket, ha a jelen
Irányelvben rögzített feltételeket nem fogadja el.
Az irányelv módosítása
Az AGCO a jelen Adatvédelmi Irányelvet az Ön bármilyen külön tájékoztatása nélkül bármikor
módosíthatja, felülvizsgálhatja vagy frissítheti. Azt tanácsoljuk, hogy gyakran ellenőrizze, nem
változott-e a jelen Irányelv, és folyamatosan tájékozódjon arról, hogy a Személyes Adatainak
védelmét mivel támogatjuk. A Webhelyek, Alkalmazások vagy Készülékek további felhasználását úgy
tekintjük, hogy Ön a jelen Irányelv minden módosítását elfogadta.
Utoljára frissítve: 2018.Lehet 22
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Szójegyzék
A jelen Irányelvben a nagybetűs fogalmak jelentése a következő:
• Vonatkozó Jogszabályok: az AGCO adott társvállalatára/társvállalataira vonatkozó összes
jogszabály, törvény vagy rendelkezés.
• Adatvédelmi Hatóság: független hatóság, amelynek törvényi feladata az, hogy felügyelje az
Adatvédelmi Jogszabályok betartását.
• Adatvédelmi Jogszabályok: a Személyes Adatok Feldolgozására vonatkozó összes jogszabály.
• Gépi Adatok: az Ön gépéről előállított és/vagy gyűjtött adat, amelyet telemetriai vagy egyéb úton
a géppel kapcsolatba lépő gépen vagy egyéb hardveren vagy készüléken állítanak elő, gyűjtenek
vagy tárolnak. A Gépi Adatok a Személyes Adatok közé tartozó elemeket is tartalmazhatnak.
• Személyes Adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ; az azonosítható személy az, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet,
különösen egy azonosító számra, vagy egy vagy több olyan tényezőre való hivatkozással,
amelyek jellemzőek az illető személy fizikai, pszichológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
társadalmi identitására.
• Feldolgozni vagy Feldolgozás: a Személyes Adatokon automatikus vagy nem automatikus
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, ilyen például egyebek mellett a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás révén, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés.
• Különleges Személyes Adatok: olyan Személyes Adatok, amelyek faji vagy etnikai származásra,
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, testi vagy
pszichikai egészségi állapotra vagy szexuális életre, valamilyen tényleges vagy állítólagos
bűncselekményre vagy hasonló büntetésekre vagy nemzeti azonosító számokra vonatkoznak.
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