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1 Tudnivalók a Kynetec & Kleffmann-ról 
A Kynetec globális piackutató vállalat, amely az állat-egészségügyi, mezőgazdasági és egyes b2b 
piacokra specializálódott.  Fő célcsoportjaink a gazdák, agronómusok és állatorvosok.   2019 
novemberében a Kleffmann Group egyesült a Kynetec-kel.  A Kleffmann vezető szolgáltató a 
mezőgazdasági piackutatási szolgáltatások terén. 2022-ben az Egyesült Királyságban a Kynetec 
megszerezte a Map of Ag Analytics vállalatot, amely a farmok és az iparág összekötésére szolgáló 
adatplatformokat biztosított. 

Fő tevékenységünk információk összegyűjtése és feldolgozása az egyes szolgáltatások, termékek 
vagy iparágak elérhetőségéről, használatáról vagy teljesítményéről, hogy támogassuk ügyfeleinket és 
üzleti partnereinket. Elkötelezettek vagyunk a rendkívül szigorú etikai normák és üzleti célok mellett. 
Soha nem osztunk meg egyének által tett vagy róluk szóló kijelentéseket. A jelentések általában csak 
általános információkra korlátozódnak, mint például az előre meghatározott célcsoportok viselkedése, 
véleménye és hozzáállása, vagy a piaci fejlődés, a piaci részesedés és az átlagárak.  

Eleget teszünk a vonatkozó globális adatvédelmi törvények, így többek közt a GDPR-nek, az Egyesült 
Királyság 2018. évi adatvédelmi törvényének, és minden vonatkozó szakmai szabálynak, például az 
ICC/ESOMAR Nemzetközi Marketing Kódexnek és Társadalomkutatási gyakorlatnak.   A Kynetec tagja 
az ESOMAR-nak, a jobb piackutatási módszerek fejlesztésére összpontosító nemzetközi 
szervezetnek. Betartjuk azokat a szakmai előírásokat, amelyeket az ESOMAR a tagjai számára 
meghatároz, és ugyanakkor megvédjük az Ön, mint piackutatási tevékenységünk résztvevője, 
magánéletét.  A Kynetec az Egyesült Királyságbeli Piackutató Társaságától megkapta a Fair Data 
akkreditációt, amely bizonyítja a személyes adatok kezelése iránti elkötelezettségünket és a 
tisztességes adatfelhasználás 12 alapelvének betartását.  A tisztességes adatfelhasználásról (Fair 
Data) az alábbi linken tájékozódhat:  https://www.fairdata.org.uk/ 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza az Ön által gyűjtött vagy Ön által nekünk megadott 
személyes adatok kezelésének alapját. Amikor kapcsolatba lépünk Önnel, minőségi és felügyeleti 
célból rögzíthetjük a hívásokat. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy megértse a 
személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatunkat, valamint azt, hogy miként kezeljük 
azokat. 

 

2 Az általunk gyűjtött személyes adatok 
Gyűjthetünk olyan információkat, amelyek alapján Ön azonosítható lehet, például a nevét, címét, 
telefonszámát, e-mail címét, szakmáját, Önről készül hang-/videófelvételt stb., amikor ezeket önként 
elküldi nekünk.  Nem tartoznak közéjük azok az adatok, amelyekről a személyazonosságot 
eltávolították (névtelen adatok).  Az általunk használt személyes adatok típusait az alábbiak szerint 
csoportosítottuk: 

● Személyazonosság – ide tartozik a név, a családi állapot, a születési dátum, az 
állampolgárság, a szakma, a nem, az életkor, valamint a hang-/videófelvétel 

● Elérhetőség – ide tartozik a lakcím, az e-mail cím és a telefonszám 
● Pénzügyi – ide tartoznak a bankszámla adatai 
● Tranzakciós – ide tartoznak a Kynetec és beszállítói/ügyfelei közötti fizetések részletei 
● Használat – információkat tartalmaz arról, hogyan használja weboldalunkat, termékeinket és 

szolgáltatásainkat 
● Marketing információ – azt tartalmazza, hogy Ön milyen formában szeretne 

marketinganyagokat kapni tőlünk (például a hírlevelünk) 
● Technikai – sütiket használunk arra, hogy bizonyos információkat begyűjtsünk a 

weboldalunkat felkereső egyénekről.  További részletekért olvassa el a sütikre vonatkozó 
irányelveinket 

https://www.fairdata.org.uk/
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● Kutatás – ide tartoznak a felmérések adatai vagy a kutatási tanulmányokban való részvétel 
kapcsán gyűjtött egyéb adatok 

Nem áll szándékunkban gyermekektől vagy fiataloktól származó személyes adatokat gyűjteni vagy 
feldolgozni.  Ha tudomásunkra jut, hogy egy 16 évesnél fiatalabb gyermek személyes adatai véletlenül 
összegyűjtésre kerültek a szülő vagy gondviselő beleegyezése nélkül, minden ésszerű erőfeszítést 
megteszünk az információk törlése érdekében, hacsak az eredeti adatgyűjtési gyakorlat nem igényel 
ilyen információkat. 

 

3 A személyes adatok felhasználása 
Az adatfeldolgozás alapvető feladatunk, hogy piackutatási tanulmányokat nyújtsunk ügyfeleinknek. Az 
alábbiakban a beszállítók, az ügyfelek és a kutatások résztvevői számára készített külön táblázatokban 
ismertetjük a személyes adatok felhasználásának tervezett módjait, valamint a mögöttük húzódó jogos 
érdekeket. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk fel, amelyre az adatvédelmi 
közleményben meghatározottak szerint gyűjtöttük őket, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult 
személyes adatainak más célra történő felhasználásához.  Ha személyes adatait egyéb, nem 
kapcsolódó célokra kell felhasználnunk, értesítjük Önt és elmagyarázzuk a jogalapot, amely ezt 
lehetővé teszi számunkra. 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai kezelésének több törvényes alapja lehet, attól a konkrét 
céltól függően, amelyre az adatait felhasználjuk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha részletes 
tájékoztatásra van szüksége arról a konkrét jogalapról, amelyre személyes adatainak feldolgozása 
során támaszkodunk, amennyiben az alábbi táblázatban több okot is felsoroltunk. 

 
(a)  Beszállítók 

Cél/Tevékenység Adat típusa A feldolgozás törvényes 
alapja, beleértve a jogos 

érdekeket 

Új beszállítóként való 
regisztrációhoz és profil 
létrehozásához 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

A cégével kötött szerződés 
teljesítése 

A számunkra nyújtott 
szolgáltatások feldolgozása és 
kifizetése: 

- számlák, jóváírások és 
fizetések kezelése; pénzügyi 
előzmények 

(a) Pénzügyi 

(b) Tranzakciós 

A cégével kötött szerződés 
teljesítése és jogos érdekünk 
(pénzösszegek kifizetése) 
szempontjából szükséges 

Az Önnel fennálló 
kapcsolatunk kezelése, többek 
közt: 

- értesítés a feltételek vagy az 
adatvédelmi nyilatkozat 
változásairól 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Marketing  

(a) Szerződéses 
kötelezettségek teljesítése 

(b) Jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

(c) Jogos érdekeink 
szempontjából 
(nyilvántartásunk naprakészen 
tartásához) szükséges 
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(b)  Ügyfelek 

Cél/Tevékenység Adat típusa A feldolgozás törvényes 
alapja, beleértve a jogos 

érdekeket 

Új ügyfélként való 
regisztrációhoz és profil 
létrehozásához 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

A cégével kötött szerződés 
teljesítése 

Az általunk nyújtott 
szolgáltatások feldolgozása és 
kiszámlázása: 

- számlák, jóváírások és 
beérkező kifizetések kezelése; 
pénzügyi előzmények 

(a) Pénzügyi 

(b) Tranzakciós 

A cégével kötött szerződés 
teljesítése és jogos érdekünk 
(tartozások kiszámlázása) 
szempontjából szükséges 

Az Önnel fennálló 
kapcsolatunk kezelése, többek 
közt: 

- értesítés a feltételek vagy az 
adatvédelmi nyilatkozat 
változásairól 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Marketing  

(a) Szerződéses 
kötelezettségek teljesítése 

(b) Jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

(c) Jogos érdekeink 
szempontjából 
(nyilvántartásunk naprakészen 
tartásához) szükséges 

Vállalatunk adminisztrációs 
ügyei és védelme (beleértve a 
hibaelhárítást, az adatok 
elemzését, a tesztelést, a 
rendszer karbantartását, a 
támogatást, az adatok 
jelentését és tárolását) 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Technikai 

(a) Jogos érdekünk 
szempontjából (üzleti 
tevékenység, piackutatási 
szolgáltatások nyújtása, 
hálózatbiztonság, csalások 
megelőzése, valamint üzleti 
átszervezés vagy a csoportos 
szerkezetátalakítás) 
szükséges 

(b) Jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

 

Ahhoz, hogy releváns 
tartalmat/szolgáltatásokat 
biztosíthassunk Önnek 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Használat 

(d) Marketing  

(e) Technikai 

Jogos érdekeink 
szempontjából szükséges 
(annak áttekintése, hogy az 
ügyfelek hogyan használják 
szolgáltatásainkat, hogy 
fejleszthessük azokat, 
bővítsük üzleti 
tevékenységünket, és új 
szolgáltatásokat kínáljunk) 

Az adatelemzés során történő 
felhasználáshoz, weboldalunk, 

(a) Technikai  Jogos érdekeink 
szempontjából szükséges 
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termékeink/szolgáltatásaink, 
marketingünk, 
ügyfélkapcsolataink és az 
ügyfelek tapasztalatainak 
javítása céljából 

(b) Használat (termékeink és 
szolgáltatásaink vásárlóinak 
meghatározása, weboldalunk 
naprakészségének és 
relevanciájának fenntartása, 
vállalatunk fejlesztése) 

Javaslatok és ajánlások 
megfogalmazása az Ön 
számára érdekes 
termékekről/szolgáltatásokról 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Technikai 

(d) Használat 

Jogos érdekeink 
szempontjából szükséges 
(termékeink/szolgáltatásaink 
fejlesztése és üzleti körünk 
bővítése érdekében) 

 
(c)  Kutatási résztvevők 

Cél/Tevékenység Adat típusa A feldolgozás törvényes 
alapja, beleértve a jogos 

érdekeket 

Adatait adatbázisban tároljuk 
egy kutatási panel részeként  

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

Törvényes érdekünk az 
érintettek személyes adatainak 
tárolása, hogy részt vegyenek 
az érintettek szakmák és 
érdeklődési körök 
szempontjából releváns 
kutatásokban. A személyes 
adatok kezelése 
elengedhetetlen az érdekünk 
érvényesítéséhez 

Hogy kapcsolatba lépjünk 
Önnel, és meghívjuk Önt 
kutatásban való részvételre 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

Törvényes érdekünk az 
érintettek személyes adatainak 
tárolása, hogy részt vegyenek 
az érintettek szakmák és 
érdeklődési körök 
szempontjából releváns 
kutatásokban. A személyes 
adatok kezelése 
elengedhetetlen az érdekünk 
érvényesítéséhez 

Hogy újból kapcsolatba 
léphessünk Önnel a 
kutatásban való részvételével 
kapcsolatos minőség-
ellenőrzési célokból 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

 

Törvényes érdekünk az 
érintettek személyes adatainak 
tárolása, hogy részt vegyenek 
az érintettek szakmák és 
érdeklődési körök 
szempontjából releváns 
kutatásokban. A személyes 
adatok kezelése 
elengedhetetlen az érdekünk 
érvényesítéséhez 

Az adatok tárolásának célja, 
hogy a kutatás résztvevőivel 
újra kapcsolatba léphessünk a 
nyomon követés és a 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

Törvényes érdekünk az 
érintettek személyes adatainak 
tárolása, hogy részt vegyenek 
az érintettek szakmák és 
érdeklődési körök 
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longitudinális kutatás 
érdekében  

szempontjából releváns 
kutatásokban. A személyes 
adatok kezelése 
elengedhetetlen az érdekünk 
érvényesítéséhez 

A tudományos és statisztikai 
kutatások elvégzéséhez 
szükséges minimális 
személyes adatok tárolása 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

Törvényes érdekünk az 
érintettek személyes adatainak 
tárolása, hogy részt vegyenek 
az érintettek szakmák és 
érdeklődési körök 
szempontjából releváns 
kutatásokban. A személyes 
adatok kezelése 
elengedhetetlen az érdekünk 
érvényesítéséhez 

 

Az adatokat az adatok 
minimalizálására és az adatok 
megőrzésére vonatkozó 
irányelveknek megfelelően 
tároljuk 

Hogy felvegyük Önnel a 
kapcsolatot, adatokat 
gyűjtsünk és feldolgozzuk 
azokat egy ügyfél (az 
adatkezelő) - például egy 
ügyfél ügyfelei, alkalmazottai 
vagy érdekelt felei - nevében 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás 

Az adatkezelővel (az ügyféllel) 
aláírt adatvédelmi 
nyilatkozatban meghatározott 
szerződés, jogos érdek vagy 
hozzájárulás alapján 

Hogy hírlevelet küldhessünk a 
gazdáknak 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

 

Jogos érdekeinkhez 
szükséges 

 

Olyan bizalmas személyes 
adatok gyűjtése és 
feldolgozása, mint az 
egészségügyi adatok vagy a 
felnőttektől származó, 16 éven 
aluli gyermekekről szóló 
adatok 

(a) Személyazonosság 

(b) Elérhetőség 

(c) Kutatás  

(a) A hozzájárulás világos 
meghatározással vagy 
céllal, megerősítő 
nyilatkozat 
kíséretében kerül 
megadásra 

(b) A hozzájárulás 
szóban, elektronikus 
úton vagy írásban is 
megadható 

(c) A hozzájárulás 
időpontja és jellege 
rögzítésre és tárolásra 
kerül 

(d) Az alanynak joga van 
visszavonni a 
hozzájárulást 

A Kynetec tagja az Egyesült Királyságbeli Piackutató Társaságnak (MRS) https://www.mrs.org.uk/  és 
az ESOMAR-nak https://www.esomar.org , és megfelel a szabványaiknak    

https://www.mrs.org.uk/
https://www.esomar.org/


 

 Általános adatvédelmi tájékoztató ügyfelek, beszállítók és kutatási résztvevők számára 7 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül, a fenti szabályok 
betartásával kezelhetjük, amennyiben ezt a törvény előírja vagy megengedi. 

 

4 Hogyan osztjuk meg személyes adatait? 
Személyes adatait csak az alábbiakban ismertetett módon tesszük közzé.  Megfelelő intézkedéseket 
teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait a hatályos globális törvényeknek 
megfelelően dolgozzuk fel, tartsuk biztonságban, továbbítsuk vagy tegyünk hozzáférhetővé. 

1. Jogi személyek a Kynetec & Kleffmann vállalatcsoporton belül 
Globális szervezet vagyunk.  A személyes adatokat egy vagy több kapcsolt vállalat egy 
biztonságos portálon keresztül továbbíthatja vagy elérheti. Garantáljuk, hogy az adatok 
feldolgozása kizárólag az EU egyik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térség más 
országában, illetve egy olyan harmadik országban történik, amelyről az Európai Bizottság 
megállapított, hogy biztosítja a megfelelő adatvédelmi szintet.  A Kynetec & Kleffmann Group 
EU-n kívüli vállalatai vállalaton belüli adatvédelmi megállapodást kötöttek az Európai Bizottság 
által elfogadott szokásos szerződéses záradékok felhasználásával az Ön személyes adatainak 
védelme és a nemzetközi adatátvitel legitimálása érdekében.  Az EU-n kívüli országok listáját, 
ahol a csoporthoz tartozó társaságok hozzáférhetnek az Ön adataihoz, az „A” függelék 
tartalmazza. 
 
 

2. Üzleti transzferek 
Bármely üzleti átszervezéssel, szerkezetátalakítással, egyesüléssel, eladással, vagy egyéb 
vagyonátadással kapcsolatban szükség esetén adatokat (beleértve a személyes adatokat is) 
továbbítunk, feltéve, hogy a fogadó fél vállalja, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó 
adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli. Továbbra is biztosítjuk minden személyes adat 
titkosságát, és értesítést küldünk, ha bármely személyes adatra más adatvédelmi nyilatkozat 
vonatkozik. 

 
3. Köztestületek 

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg állami szervekkel, ha törvény által előírt 
kötelességünk nyilvánosságra hozni őket; például bíróságok, szabályozó ügynökségek, 
bűnüldöző szervek és más állami és kormányzati hatóságok kérésére, amelyek magukban 
foglalhatják az Ön lakóhelyén kívüli hatóságokat is.   
 

4. Ügynökök, alvállalkozók és harmadik fél szolgáltatók 
 Csak akkor osztjuk meg az Ön személyes adatait ügynökeinkkel, vállalkozóinkkal és harmadik 

felekkel, ha törvényes üzleti érdekünk azt kívánja, hogy az adatokat nyilvánosságra hozzuk 
annak érdekében, hogy feladataikat teljesíthessék.  Megosztjuk velük az Ön személyes adatait, 
mivel ők a szolgáltatóink, és így adatfeldolgozóként járnak el; és különösen szolgáltatásokat 
nyújtanak nekünk a gazdáknak szóló hírlevél kiküldésében, valamint olyan 
bérszámfejtő/ösztönző partnereinknek vagy ügynökeinknek/ügynökségeinknek akik az egyedi 
interjúkat bonyolítják le. Csak az utasításunk alapján fogják feldolgozni az Ön adatait, és 
titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.  Minden ügynökünknek, vállalkozónknak és velünk 
kapcsolatban álló harmadik félnek (általánosságban véve a szolgáltatóinknak) alá kell írnia egy 
adatfeldolgozási megállapodást, mielőtt bármilyen munkát végezne a számunkra.  

 

5 Biztonság 
Személyes adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra. Megfelelő fizikai, elektronikus és 
adminisztratív biztonsági intézkedéseket vezettünk be az összegyűjtött információk védelme 
érdekében.   
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Ha felmerül a személyes adatok védelmének megsértésének gyanúja az adatvédelem megsértéséről 
szóló értesítésre vonatkozó összes törvényt betartjuk. 

 

6 Az Ön törvényes jogai 
Adatalanyként Önnek külön törvényes jogai vannak az Öntől gyűjtött személyes adatokkal 
kapcsolatban. Tiszteletben tartjuk az Ön egyéni jogait, és megfelelően kezeljük az aggályait. 

Az adatalanynak joga van:  

● Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (közismert nevén „adatalany hozzáférési kérelme”).  
Ez lehetővé teszi, hogy megkapja az általunk Önről tárolt személyes adatok másolatát, és 
ellenőrizze, hogy azokat törvényesen kezeljük-e. 

● Az általunk Önről tárolt személyes adatok helyesbítését kérni. 
● Személyes adatai törlését kérni.  Ha konkrét jogi okokból nem tudunk eleget tenni törlési 

kérelmének, a kérés időpontjában értesítjük Önt ennek okáról (ha van ilyen). 
● Kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen. 
● Személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni. 
● Bármikor visszavonni a hozzájárulását.  Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem befolyásolja a 

hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatfeldolgozás törvényességét. 
● Panaszt tenni az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál (például az Információügyi Biztos 

Hivatala (ICO) az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága az adatvédelmi kérdésekben). 
 

Megpróbáljuk teljesíteni kérését a törvény által előírt határidőn belül. Esetenként hosszabb ideig tarthat, 
ha a kérése különösen összetett.  Ebben az esetben értesítjük és folyamatosan tájékoztatjuk.  Nem 
számítunk fel díjat azért, hogy eleget tegyünk kérésének, kivéve, ha azt túlzónak vagy ismétlődőnek 
tekinthető.  

Ha a törvényi rendelkezések miatt nem tudunk hozzáférést biztosítani az Ön személyes adataihoz vagy 
azok egy részéhez, akkor ennek okáról tájékoztatjuk. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kérésében megadott információazonosítók miatt nem tudjuk 
megkeresni a személyes adatait.   Példák olyan személyes adatokra, amelyeket nem tudunk 
megkeresni:  

- böngészőben használt sütik segítségével gyűjtött adatok 
- a nyilvános közösségi oldalakról gyűjtött adatok, feltéve, hogy hozzászólását egy 

számunkra ismeretlen felhasználónév alatt tette közzé. 

Ezekben az esetekben nem tudjuk teljesíteni a kérését, hacsak nem ad meg további azonosító 
információkat. 
 

7 Személyes adatainak tárolása 
Általában töröljük az Önről gyűjtött személyes adatokat, amennyiben azok már nem szükségesek az 
eredeti gyűjtési célok eléréséhez. Előfordulhat azonban, hogy a törvényi előírások miatt hosszabb ideig 
kell tárolnunk az Ön személyes adatait.  

Ezenkívül nem töröljük az összes személyes adatot, ha azt kérte tőlünk, hogy a jövőben tartózkodjunk 
az újbóli kapcsolatfelvételtől. Ebből a célból nyilvántartást vezetünk azokról a személyekről, akik nem 
akarják, hogy a jövőben újból kapcsolatba lépjünk velük.  

 

8 A jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai 
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk adatvédelmi gyakorlatunkat, 
illetve bármikor frissítsük és/vagy módosítsuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Ezért javasoljuk, hogy 
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folyamatosan ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozatot. A személyes adatokat azzal a adatvédelmi 
nyilatkozattal összhangban kezeljük, amely alapján gyűjtöttük őket, kivéve, ha Ön beleegyezését adta 
az adatok eltérő módon történő kezeléséhez. 

 

9 Elérhetőségek 
Kérjük, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, a törvényes jogainak gyakorlásával 
kapcsolatban felmerülő kéréseit, vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos aggályait az alábbi 
e-mail címeken jelezze: data.protection@kynetec.com (Kynetec vállalatok) 
datenschutz@kleffmann.com (Kleffmann vállalatok) 

 

  

mailto:datenschutz@kleffmann.com
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„A” függelék 

 

Argentína 

Ausztrália 

Brazília 

Kanada 

Kína 

Hong Kong 

India 

Japán 

Kazahsztán 

Malajzia 

Mexikó 

Oroszország 

Szerbia 

Szingapúr 

Svájc 

Törökország 

Ukrajna 

Egyedül Államok 
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