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HOZZÁJÁRULÁS
adatok átadásához és sajátos célból történő kezeléséhez

Hozzájáruló szerződött partner adatai:
Név:
Magánszemély esetén a születési hely és idő:
Cím:
Cég, szervezet stb. esetén a törvényes képviselő
neve:

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) (továbbiakban: Biokontroll) szerződött
partnereként hozzájárulok, hogy vállalkozásom az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével és tanúsításával összhangban,
e tevékenység kifejtése és a közöttük létrejött szerződés teljesítése céljából kezelt alábbi adatait a Biokontroll átadja a
Magyar Biokultúra Szövetségnek (1132 Budapest, Visegrádi utca 53. 3. emelet/1.) (továbbiakban: MBSZ) átadja annak
érdekében, hogy azokat honlapján a bárki számára elérhető módon az általa működtetett nyilvános listán közzétegye,
valamint további adatokat és jellemzőket gyűjtsön a vállalkozásommal kapcsolatosan a megadott elérhetőségek
felhasználásával.
A jelölőnégyzetekbe tett jellel kifejezett hozzájárulásomat adom a jelölt adataim fent leírtak szerint történő átadásához:



szerződésben szereplő név és cím, e-mail cím, telefonszám, termékek

Tudomásul veszem, hogy a fent felsorolt adatok részleges átadására nincs mód, azaz ha bármelyik felsorolt adat
átadásához nem járulok hozzá, úgy egyik adatom sem kerül átadásra, így azok a MBSZ által működtetett honlapon nem
fognak megjelenni.
Hozzájárulok, továbbá hogy az adataimat kezelő Biokontroll részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt
küldjön az általam megjelölt alábbi célokból:

 meghívó biogazdálkodással kapcsolatos
rendezvényekre,

 megkeresés tudományos kutatásban való részvétel
ügyében,

 megkeresés szakdolgozat írása ügyében,

 kiállítók toborzása rendezvényekre,
 érdeklődő delegációk fogadása a termelés
helyszínén,

 biotermékek gyűjtése reprezentatív célra,
 nevezés biotermék-, biotermelő versenyekre.

Kijelentem, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. alábbi helyen található adatkezelési tájékoztatóját
megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem:
https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/adatkezelesi-tajekoztato/
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.
Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható
az adatvedelem@biokontroll.hu címre írt e-mailben, illetve postai úton küldött levélben.
Kelt: ....................................................., 20….. .......................... hó................... nap
_______________________________________________________
NYOMTATOTT BETŰKKEL az aláíró(k) neve
_______________________________________________________
Szerződött fél/cégképviseletre jogosult (ak) aláírása
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