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Adatkezelési tájékoztató- „Viharkár igazolás 2019.”

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról,
valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
módosításáról szóló 46/2019. (X. 4.) AM rendelet szerinti viharkár igazolással kapcsolatos
adatkezeléseihez
Készült: 2019. október 7.

1. Adatkezelő megnevezése
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
2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Önre”) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
2.1. A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról,
valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról szóló 46/2019. (X.
4.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás (a
továbbiakban: viharkár igazolás), valamint a viharkár igazolás kiállítása érdekében benyújtott
nyilatkozata alapján az alábbi személyes adatai kezeléséhez, nyilvántartásához járul hozzá:
Adatai
Családi név és utónév
Ügyfél-azonosító szám
Adószám

Károsodott termelőeszköz
kategóriája
Károsodás dátuma

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja az, hogy a NAK
Önt megfelelően azonosítani tudja,
valamint, hogy a viharkár igazolást
AM rendelet 4. § (2) bekezdés a)
pontjának megfelelő tartalommal, a
Magyar Államkincstár számára
megfelelően beazonosítható
személyre vonatkozóan tudja kiadni.
Az adatkezelés célja az AM rendelet
4. § (2) bekezdésének a) pontjában
(„a kérelmező arról szóló nyilatkozata,

Az adatkezelés a NAK-nak a
GDPR1 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján az
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
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A GDPR 6. cikk (3)
bekezdés b) pontjának
megfelelően az a tagállami
jogszabály, amely alapján a

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
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A károsodott
termelőeszköz fekvése
szerinti település
Termelőeszközben
okozott kár leírása
Termelőeszközben
okozott kár becsült
összege

Biztosító a termelőeszköz
vonatkozásában
A biztosító által kifizetett
kártérítés a
termelőeszköz
vonatkozásában
Más forrásból megtérült
kár összege

A termelőeszköz értékét
és a kérelmező
birtokviszonyát igazoló
Ön által csatolt
dokumentum(ok)

hogy a termelőeszközt a 2019. május
1. és augusztus 31. közötti
időszakban az 1. melléklet szerinti
településen – annak jellegétől
függően – található vagy tartotta, és
azt az 1. § 2. pontja szerinti kár érte”)
foglaltaknak való megfelelés
vizsgálata, annak érdekében, hogy a
NAK a viharkár igazolás kiállításáról a
jogszabályi előírásnak megfelelő
döntést tudjon hozni, valamint adott
esetben a viharkár igazolást az AM
rendelet 4. § (3) bekezdés b)-e)
pontjaiban foglaltak szerinti
tartalommal ki tudja adni.
Az adatkezelés célja az AM rendelet
4. § (3) bekezdés f) pontjának („f) a
NAK által megállapított – más
forrásból a NAK részére tett
kérelmezői nyilatkozat alapján meg
nem térült – kár összege forintban
kifejezve.”) megfelelő tartalmú
viharkár igazolás kiadásához
szükséges.
Ön az AM rendelet 4. § (2) bekezdés
b) és c) pontjában foglaltak szerint
dönthet arról, hogy a viharkár igazolás
kiadása érdekében milyen, a kérelmét
alátámasztó dokumentumokat csatol a
NAK részére.
Az AM rendelet 4. § (2) bekezdés b) és
c) pontjai alapján NAK a kérelmező
2019.
október
10-éig
történő
megkeresésére az igazolást többek
között a termelőeszköz értékét és a
kérelmező birtokviszonyát igazoló
dokumentum (különösen főkönyvi
kivonat, beszerzési számla, hazai vagy
uniós társfinanszírozású támogatással
kapcsolatos
kérelem),
és
a
termelőeszközben
okozott
kár
bekövetkezését, időpontját és a
keletkezett
kárt
alátámasztó
dokumentum (különösen igazságügyi
szakértői
vélemény,
biztosítói
kárfelmérési
jegyzőkönyv,
képi
bizonyíték) alapján állítja ki.
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NAK az adatkezelésre
jogosult és köteles az
adatkezelésre: az AM
rendelet.

Az adatkezelés a NAK AM
rendelettel összefüggő
feladatainak
végrehajtásához szükséges,
így különösen az AM
rendelet 4. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltak
teljesítéséhez szükséges.
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3. Az adatkezelés időtartama
3.1. A 2.1. bekezdésben megjelölt adatokat a NAK a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény 22. § (1) bekezdésére valamint a 36. § (3) bekezdésére tekintettel az AM rendelet
szerinti támogatáshoz való jogosulatlan részvétel végrehajtásához való jog elévüléséig vagy a
támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kezeli, a két időpont közül
a hosszabb időpontig, az eljárás lefolytatása jogszerűségének ellenőrizhetősége érdekében.
Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem, ezzel együtt a viharkár igazolás Magyar Államkincstárhoz
benyújtásának végső határideje 2019. október 31., ezért főszabály szerint a kiadott viharkár igazolást
és az azzal kapcsolatban rendelkezésünkre álló adatait 2027. év utolsó napjáig tároljuk.
3.2. Jogvita felmerülése esetén a 2.1. pontban megjelölt adatait a NAK a GDPR 17. cikk (3) e) alapján
az esetleges jogvitákban keletkezett jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében
a NAK jogi érdeke érvényesítéséig kezeli, amely hosszabb is lehet, mint a 3.1. pontban megjelölt
időtartam.

4. A személyes adatok forrása
A NAK az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Magyar Biztosítók Szövetségétől (a
továbbiakban: MABISZ), valamint az Ön által megjelölt biztosítóktól a káresemény kapcsán
tájékoztatást kér, így azok a NAK megkeresésére adatokat bocsáthatnak a NAK rendelkezésére,
kizárólag az AM rendelettel érintett tárgykörben. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatairól
kérésére tájékoztatjuk jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
5. A személyes adatok címzettjei
Személyes adatait munkatársaink a jogszabályi előírások szerint kezelik és tartják nyilván.
A NAK a MABISZ-hoz, illetve az Ön által megjelölt Biztosítókhoz, a jogszabályi előírások teljesítése
érdekében továbbítja adatait.
A Magyar Biztosítók Szövetsége elérhetőségei:
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.
Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297
Telefon: (+36 1) 802-8400
Fax: (+36 1) 802-8499
E-mail: info@mabisz.hu
Adatvédelmi tájékoztató: https://mabisz.hu/letoltheto-dokumentumok/
Tájékoztatjuk, hogy a NAK az AM rendeletben meghatározott feladatai ellátásához külső szakértőt vehet
igénybe, így különösen, de nem kizárólagosan a kár értékének megállapítására vonatkozóan
kárszakértőt vehet igénybe. Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával
egyidejűleg Ön ehhez hozzájárul.
6. Jogai gyakorlásának határideje
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A NAK az Ön jogai gyakorlására irányuló kérelmét, annak beérkezésétől számított legfeljebb nyolc
napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, a NAK ezt a határidőt
meghosszabbíthatja.
7. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai
7.1. A hozzáféréshez való jog
Ön 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;
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a személyes adatai.
A NAK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére kiadja, azonban
azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön 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 Ön személyének azonosításához kötött.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Ön a NAK 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes
adatát. Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését
legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesítjük.
7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a
NAK korlátozza (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;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
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- 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).
7.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön a NAK 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja
szerint a NAK a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a NAK-nak kell igazolnia, hogy a
személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.5. A törléshez való jog
Ön bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonására, ez alól
kivételt jelent amennyiben személyes adatára a NAK-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,
illetve a NAK jogi igénye érvényesítéséhez, védelméhez van szükség. A hozzájárulás visszavonása a
korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – Ön
az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a
NAK rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
7.7. 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: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 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 a Társaság 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 Társaság székhelye szerint a perre
a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

8. A NAK adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további jogait, jogorvoslati lehetőségeit a
http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési
szabályzat tartalmazza. Kérjük, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását kizárólag a szabályzat
rendelkezéseinek ismeretében adja meg.
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