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finanszírozásban részesült, a támogatási megállapodás száma: 818470. 

A NUTRIMAN weboldal 
adatvédelmi irányelve 
Nyilatkozat: Munkánk során az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (2016. április 
28-i) számú adatvédelmi rendeletét alkalmazzuk és követjük.A személyes adatok 
feldolgozása jogszerű, tisztességes és átlátható módon történik. A személyes adatok 
gyűjtésekor az adatminimalizálás elvét követjük. 

Kik vagyunk? 
A https://www.nutriman.net a H2020 NUTRIMAN projekt hivatalos weboldala. 
A NUTRIMAN (Tápanyag-gazdálkodási és Tápanyag-visszanyerési tematikus hálózat) 
az Európai Unió Horizont 2020 projektje. A projekt az Európai Unió Horizont 2020 
kutatási és innovációs programjából kapott finanszírozást a 818470 sz. Támogatási 
szerződés alapján. A NUTRIMAN konzorcium 14 magas színvonalú partnerből és 4 
társult partnerből áll 8 országból. A koordinátor szervezet a 3R-BioPhosphate Kft. 
További információ a projektről >> 

Milyen személyes információkat gyűjtünk azoktól az 
emberektől, akik meglátogatják weboldalunkat? 
Webhelyünk statisztikai és egyéb analitikai információkat gyűjt a látogatókról. Az Ön 
böngészője automatikusan tudatja velünk: 

• A weboldal, ahonnan jött, amikor felkeresett minket 
•  Az IP-cím 
• A weboldalhoz való hozzáférés ideje és dátuma 
• HTTP-kód 
• Kiszolgált Byte 
• Információ arról, hogy melyik böngészőt és operációs rendszert használja Ön. 

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy biztosítsuk a stabil kapcsolatot, a 
weboldal hatékony felhasználását, valamint a rendszer biztonságát és stabilitását. 
Bármely személyes vagy üzleti információt (azaz e-mail címet vagy nevet), amelyet ön 
önként megadott a hírlevél feliratkozásával kapcsolatban, csak a NUTRIMAN hírlevelek 
küldésére használjuk fel. 
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Milyen személyes információkat gyűjtünk, amikor Ön 
kitölti az online kapcsolat felvételi űrlapot? 
A NUTRIMAN „kapcsolatfelvételi űrlap” (https://nutriman.net/contact) a következő 
személyes információkat gyűjti: 

• az Ön neve (utó és utó) 
• a szervezet neve és URL címe 
• •az Ön email címe 
• az Ön IP-címe 

Milyen személyes információkat gyűjtünk, amikor Ön 
kitölti az online mezőgazdasági termelőkkel 
folytatott konzultációs nyomtatványt? 
A NUTRIMAN online gazdálkodói konzultációs adatlapot 
(https://www.nutriman.net/survey) használ a visszanyert termékek/tápanyag-
visszanyerési technológiák elfogadására vonatkozó ösztönzők és szűk keresztmetszetek 
azonosítása céljából. Amikor Ön kitölti a gazdálkodói konzultáció online űrlapját, az Ön 
IP-címe azonosításra kerül, de nem kerül nyilvánosságra és kizárólag statisztikai célokra 
használható fel. 

Mikor gyűjtünk információkat? 
Információkat gyűjtünk Öntől, amikor feliratkozik a NUTRIMAN hírlevélre, amikor Ön a 
NUTRIMAN weboldalt használja, amikor kitölti az online kapcsolat felvételi űrlapot vagy a 
gazdálkodói konzultációs felmérési űrlapot.  
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Google Analitika 
Ez a webhely a Google Analitika webes elemző szolgáltatást használja, amelyet a 
Google Inc. (Google) nyújt. Ezt a webtartalom és az internetes látogatókkal való 
interaktivitás javítására hasznájuk. További információ a Google adatvédelmi 
irányelveiről: http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/ 
A Google Analitika a számítógépen tárolt szöveges fájlokat („sütik”) használja a 
felhasználó webhely tevékenységének elemzéséhez.  
 
A sütik által létrehozott és a felhasználókról a weboldal használatával kapcsolatosan 
összegyűjtött információkat általában továbbítják és USA-ban található szervereken 
tárolják. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a weboldalon aktiválódik az IP névtelenítés, ami 
a felhasználók IP-címeinek utolsó karaktereinek törlését eredményezi. A felhasználók IP-
címeinek ezt a lerövidítését az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térség 
szerződő tagállamában hajtják végre.  
 
Csak kivételes körülmények között lehet a teljes IP-címet átvinni és anonimizálni az 
Egyesült Államokban. A Google az ezen a weboldalon összegyűjtött információkat 
használja a weboldal üzemeltetőjének nevében a weboldal felhasználói aktivitásának 
elemzésére, jelentések készítésére a felhasználók webhely tevékenységéről, névtelen 
felhasználói profilok és webes statisztikák létrehozására, valamint további szolgáltatások 
nyújtására a weboldal-üzemeltető nevében a weboldal és internet használattal 
kapcsolatban. A felhasználói böngésző által továbbított IP-címet nem kombinálják a 
Google birtokában lévő más adatokkal. 
A felhasználók megakadályozhatják a sütik használatát, ha ennek megfelelően 
módosíthatják böngészőjük beállításait. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a webhely 
egyes funkciói ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben elérhetők lesznek. A 
felhasználók azt is megakadályozhatják, hogy a sütik által generált adatok (ideértve az 
IP-címüket is) és amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak elküldésre és a 
Google által feldolgozásra kerüljenek. Ebben az esetben egy böngészőbe beépülő 
modult kell letölteni és installálni, amely elérhető a következő linkre kattintva: https: // 
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Felhívjuk figyelmét, hogy a böngésző bővítmény használata az adott böngészőre és 
számítógépre korlátozódik. Ha a telepítést követően kikapcsolja vagy törli a beépülő 
modult, akkor a Google Analitika inaktiválását letiltja. 
A következő linkre kattintva megakadályozhatja az információgyűjtést is a Google 
Analytika által. Ebben az esetben egy elutasító süti kerül a számítógépére, amely 
megakadályozza az adatok jövőbeli gyűjtését a webhely felkeresésekor: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  
 
A weboldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben 
meghatározott módon és célokon keresztül dolgozzon fel az Önnel kapcsolatos 
adatokkal. 

  



 

 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com 

 

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében 
finanszírozásban részesült, a támogatási megállapodás száma: 818470. 

Hírlevél  
A NUTRIMAN webhely lehetőséget ad arra, hogy feliratkozzon a projekthez tartozó 
NUTRIMAN hírlevélre, ha a NUTRIMAN projektel és annak eredményeivel 
kapcsolatosan friss információhoz szeretne jutni. 
A NUTRIMAN hírlevelet a Mailchimp biztosítja. További információ a Mailchimp 
adatvédelmi irányelveiről: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
Ha Ön önként beleegyezik abba, hogy megkapja a NUTRIMAN hírlevelet, megkérjük önt, 
hogy adja meg nevét, e-mail címét és szervezetének nevére. Dupla „opt-in” funkciót, 
azaz egy másodlagos megerősítési lépést is alkalmazunk, hogy megfeleljünk a GDPR 
követelményeinek. Ezért mielőtt hírlevelet küldünk Önnek, e-mailben meg fogjuk Önt 
kérni, hogy erősítse meg, hogy a hírlevél szolgáltatást valóban használni szeretné.  
Az Ön által megadott információkat csak a NUTRIMAN projekt hírlevél elküldésére 
használják fel. Személyes adatait mindaddig megőrzik, amíg hírleveleket szeretne kapni. 
Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését - egyszerűen kattintson a 
NUTRIMAN konzorciumtól kapott hírlevelek „leiratkozás” gombjára. Bármikor kérheti 
adataihoz való hozzáférést vagy annak törlését. Az összes információt biztonságban 
őrizzük mindaddig, amíg Ön NUTRIMAN hírlevelet kap. 
 

Az adatfeldolgozás célja és időtartama 
Az Ön adatait a NUTRIMAN konzorcium jogi kötelezettségeivel összhangban dolgozzuk 
fel, és mindaddig, amíg Ön adott esetben erre utasít minket. Az összegyűjtött személyes 
adatokat a GDPR politikának megfelelően kezeljük és őrizzük. 
Ha bármikor szeretne leiratkozni a jövőbeli e-mailek fogadásáról, küldjön egy e-mailt a 
biochar@3ragrocarbon.com e-mail címre, és haladéktalanul eltávolítjuk Önt minden 
NUTRIMAN hírlevél levelezésből. 

Online kapcsolat felvételi űrlap 
A NUTRIMAN „kapcsolat felvételi űrlap” egy online űrlap a NUTRIMAN weboldalon 
(https://nutriman.net/contact), ahol kapcsolatba léphet a NUTRIMAN konzorciummal, 
felteheti kérdéseit vagy megoszthatja információit. Az online kapcsolat felvételi űrlap 
kitöltésével meg kell adnia a nevét, e-mail címét, a szervezet nevét és a szervezet URL-
címét. Ezen kívül az Ön IP-címét is azonosítani fogjuk. 
Az online kapcsolat felvételi űrlapon keresztül összegyűjtött személyi adatait csak azzal 
a céllal dolgozzuk fel, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és válaszolhassunk a kérdésire. A 
legérdekesebb interakciókat névtelenül fogjuk közzétenni a NUTRIMAN weboldal GYIK 
felületén (https://nutriman.net/FAQS). 
Személyes adatait a NUTRIMAN konzorcium jogi kötelezettségeinek fennállásáig őrizzük 
meg. Az összes információt biztonságban fogjuk tartani. Önnek joga van bármikor 
visszavonni beleegyezését. Bármikor kérheti adatainak elérését vagy törlését, ha e-mailt 
küld a 3rbiochar@3ragrocarbon.com e-mail címre. 
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Sütik 
Annak érdekében, hogy látogatása weboldalunkon a lehető legkényelmesebb és 
élvezetesebb legyen, a NUTRIMAN weboldal sütiket használ. A sütik olyan apróbb 
információk, amelyeket egy adott web-szerver küld egy web böngészőhöz, amely 
lehetővé teszi a szerver számára, hogy információkat gyűjtsön a böngészőből, és ne 
károsítsa az eszközét. A sütik lehetővé teszik az eszköz szerverének gyorsabb és 
hatékonyabb hozzáférést weboldalunkon található információkhoz. Ezen sütik némelyikét 
szigorúan arra tervezték, hogy a weboldalt az Ön rendelkezésére bocsássák, és 
közvetlenül a számítógépére telepítik, az Ön hozzájárulása nélkül. A többi sütik csak 
akkor kerülnek tárolásra, ha hozzájárulását megadta. Sütikkel is statisztikai információkat 
rögzítünk weboldalunk használatáról. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy minden 
alkalommal felismerjük Önt, amikor meglátogatja oldalunkat. 
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabottabb élményt nyújtsunk azáltal, 
hogy megjelenítjük hirdetéseit vagy ajánlatait, amelyekről korábbi tevékenysége alapján 
úgy gondolja, hogy érdekli Önt. 
Az összes tárolt adat álnevezett (vagyis nem lehet közvetlenül azonosítani belőle). A 
NUTRIMAN sütiket és weboldalcímkéket használ annak legitim érdekeinek előmozdítása 
érdekében, hogy az ügyfelek számára a legjobb és leghatékonyabb digitális élményt 
nyújtsa. 
Noha az általunk használt sütik többsége alapértelmezés szerint valósul meg, 
beállíthatja böngészőjét, hogy ne tároljon sütiket, és a böngésző beállításainak 
módosításával törölje az összes létező sütit. Ha az alábbi böngészőket használja, akkor 
kattintson az alábbi linkekre, hogy megtudja, hogyan kapcsolhatja ki a sütik használatát: 

• Google Chrome böngésző 
• Microsoft Internet Explorer böngésző 
• Mozilla Firefox böngésző 
• Apple Safari böngésző 
• Opera Web böngésző 

Ha másik internetes böngészőt használ, kérjük, olvassa el a súgó funkciójának 
útmutatóját a sütik letiltására és törlésére.Tipp: A cookie-k blokkolása bizonyos oldalak 
esetében megakadályozhatja meg a megfelelő megjelenést. 

Linkek más weboldalakhoz 
A NUTRIMAN webhely linkeket tartalmaz más webhelyekre. Ez az adatvédelmi 
nyilatkozat csak a NUTRIMAN weboldalra, a www.nutriman.net weboldalra vonatkozik, 
amely a H2020 NUTRIMAN projekt hivatalos weboldala. Ha más webhelyekre lép a 
megadott hivatkozások segítségével, ezen webhelyek üzemeltetői információkat 
gyűjthetnek Önről, amelyeket a saját adatvédelmi politikájuknak megfelelően használnak 
fel. A NUTRIMAN konzorcium nem vállal felelősséget ezeken külső weboldalon található 
információk gyűjtéséért és feldolgozásáért. 
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Az Ön jogai 
Ön felveheti a kapcsolatot a NUTRIMAN konzorcium koordinátorával (lásd a Kapcsolat 
szakasz alatt) az alkalmazandó adatvédelmi törvények (az EU 2016/679 általános 
adatvédelmi rendelete (2016. április 28.)) által biztosított jogainak gyakorlása 
érdekében., amely magában foglalja (1) adataihoz való hozzáférés jogát, (2) azok 
helyesbítését, (3) azok törlését, (4) az adatok feldolgozásának korlátozását, (5) a jogot 
az adatok hordozhatóságához és (6) a feldolgozás elleni kifogáshoz való joghoz. 

1. Hozzáférési jog (a GDPR 15. cikke szerint) 
Kérheti tőlünk, hogy feldolgozzuk, vagy ne dolgozzuk fel a személyes adatait, és ha igen, 
akkor hozzáférést biztosítunk Önnek ezekhez az adatokhoz másolat formájában. A 
hozzáférési kérelem teljesítésekor további információkat, például a feldolgozás céljait, az 
érintett személyes adatok kategóriáit, valamint a jogainak gyakorlásához szükséges 
minden egyéb információt megadunk Önnek.  
 

2. Helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke szerint) 
Önnek joga van adatainak javítását kérni pontatlanság vagy hiányosság esetén. Kérésre 
kijavítunk az Önt érintő pontatlan személyes adatokat, és a feldolgozás célját figyelembe 
véve kiegészítjük a hiányos személyes adatokat, amely magában foglalhatja kiegészítő 
nyilatkozat nyújtását. 
 

3. Törléshez való jog (a GDPR 17. cikke szerint) 
Önnek arra is joga van, hogy személyes adatait töröljék. Ezt azt jelenti, hogy kérésére 
adatait töröljük, illetve kérjük adatainak törlését minden más adatkezelőnél ahol az Ön 
adatait közzé tettük.  
Személyes adatainak törlésére csak bizonyos esetekben kerülhet sor, a törvény által 
előírt és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikkében felsorolt esetekben.  
Ez magában foglalja azokat az eseteke, amikor személyes adataira már nincs szükség 
ahhoz a kezdeti célhoz képest, amelyre azokat feldolgozták, valamint jogellenes 
adatkezelés esetén. Bizonyos szolgáltatások fenntartásának módja miatt a biztonsági 
másolatok törlése eltarthat egy ideig. 
 

4. A feldolgozás korlátozásának joga (a GDPR 18. cikke 
szerint) 
Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, ami azt jelenti, hogy 
felfüggesztjük az Ön adatainak feldolgozását egy bizonyos ideig. Azokat a 
körülményeket, amelyek ezt a jogot eredményezhetik, lehetnek olyan helyzetek, 
amelyekben személyes adatainak pontosságát megkérdőjelezték, de időre van szükség 
ahhoz, hogy ellenőrizzük azok (pontosságát). Ez a jog nem akadályozza meg a 
személyes adatainak további tárolását. A korlátozás feloldása előtt értesítjük Önt. 
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5. Az adatok hordozhatóságához való jog (a GDPR 19. 

cikke szerint) 
Az adatok hordozhatóságához való joga azzal jár, hogy Ön kérheti, hogy személyes 
adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban nyújtsuk be, 
és ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőhöz, ha ez 
technikailag megvalósítható. Kérésre és amennyiben ez technikailag kivitelezhető, 
személyes adatait közvetlenül a másik adatkezelőhöz továbbítjuk. 
 

6. Tiltakozáshoz való jog (a GDPR 20. cikke szerint) 
Önnek ahhoz is joga van, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, ami 
azt jelenti, hogy kérheti, hogy ne dolgozzunk tovább fel a személyes adatait. Ez csak 
akkor érvényes, ha a feldolgozás jogalapját a „jogos érdekek” alapján történik (beleértve 
a profilozást is) képezi (lásd a fenti „Jogalapot”). 
Bármikor és ingyenesen kifogást emelhet a közvetlen marketing célok ellen, amennyiben 
személyes adatait ilyen célokra dolgozzák fel, amely magában foglalja a profilozási 
célokat is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Amennyiben Ön 
ezt a jogot gyakorolja, az Ön személyes adatait ilyen célokra már nem dolgozzuk fel.  
 

7. Visszavonhatja a beleegyezését 
A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha követi a feldolgozásra vonatkozó konkrét 
utasításokat, amelyekre vonatkozóan megadta az Ön hozzájárulását. 
Például visszavonhatja a hozzájárulást, ha rákattint az leiratkozás linkre az e-mailben, 
módosítja a fiókjában található kommunikációs beállításokat (ha rendelkezésre áll). 
Felveheti a kapcsolatot a NUTRIMAN projekt koordinátorával. 
Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését. Bármikor kérheti adatainak 
elérését vagy törlését, ha e-mailt küld a 3rbiochar@3ragrocarbon.com e-mail címre. 
 

8. Visszavonja a sütik beleegyezését 
További információt arról, hogy miként vonhatja vissza a sütikre és a hasonló 
technológiákra vonatkozó hozzájárulását, amelyeket webhelyünk látogatásakor 
használunk, kérjük, ellenőrizze weboldalunkon a sütik irányelveit. 
 
Amennyiben gyakorolni szeretné a fenti jogait, csak annyit kell tennie, hogy elküldi 
kérését a NUTRIMAN projekt koordinátorához: 
 
3R-BioPhosphate Kft. 
Képviselő: Edward Someus 
2472 Kajászó, Biofarm Agrár Kutatóállomás,  
Magyarország  
biochar@3ragrocarbon.com 

  



 

 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com 

 

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében 
finanszírozásban részesült, a támogatási megállapodás száma: 818470. 

Az elkészítés dátuma 
2018. November 18. 

Az utolsó módosítás dátuma: 
2020. május 06. 

Kapcsolat: 
Ha bármilyen kérdése merül fel adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban, a NUTRIMAN 
koordinátorához magyar nyelven kapcsolatba léphet:: 
 
Edward Someus 
3R-BioPhosphate Ktf. 
2472 Kajászó, Biofarm Agrár Kutatóállomás,  
Magyarország  
https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2 
Skype: edwardsomeus, Tel: +36-20-8054727, +36-20-2017557 
 


