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A HONLAP ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 
 
I. BEVEZETÉS 
  
A jelen szabályzat azon információk típusait ismerteti, amelyeket a Bunge Zrt. (a 
továbbiakban: Bunge, a Vállalat, illetve mi és ragozott alakjai) gyűjt Öntől, illetve amelyeket 
Ön ad meg, amikor ellátogat a www.Bunge.hu honlapra (a továbbiakban: Honlap), valamint 
az ezen információk gyűjtésével, felhasználásával, megőrzésével, védelmével és közlésével 
kapcsolatos gyakorlatainkat. A jelen szabályzat nem vonatkozik az általunk offline vagy 
bármely más módon gyűjtött információkra, beleértve a Vállalat vagy harmadik személy által 
működtett honlapon, illetve olyan alkalmazás vagy tartalom (a hirdetést is beleértve) révén 
gyűjtött információkat, amelyek esetlegesen a Honlapra mutatnak vagy arról elérhetők. 
 
A Vállalat elkötelezett adatainak védelme mellett. E szabályzatot azért hoztuk létre, hogy 
bemutassuk az általunk gyűjtött információk típusait, valamint tájékoztassuk Önt azokról a 
konkrét gyakorlatokról és iránymutatásokról, amelyek személyes adatainak biztonságát és 
titkosságát védik. Kérjük, alaposan olvassa át a jelen szabályzatot. Amennyiben a szabályzat 
bármely kikötése elfogadhatatlan az Ön számára, kérjük, ne használja a Honlapot, illetve ne 
szolgáltasson személyes adatot. A szabályzat időről időre módosulhat (lásd: Adatvédelmi 
szabályzatunk felülvizsgálata).  
   
II. AZ ÁLTALUNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK ÉS GYŰJTÉSÜK MÓDJA 
  
Különböző típusú információkat gyűjtünk Honlapunk felhasználóiról és felhasználóitól, 
amelyek személyes adatnak minősülő információkat is tartalmazhatnak (a továbbiakban: 
Személyes Adatok).  
 
II. 1. Az Ön által szolgáltatott információk 
 
II. 1. 1. Látogatók 
 
A Honlapunkon, illetve Honlapunkon keresztül gyűjtött információk a következőkre terjednek 
ki: 

 Az Ön, mint látogató által a Honlapunkon adatlapok kitöltése révén szolgáltatott 
információk. Ez magában foglalja az Ön kérdéseinek és igényeinek megválaszolása és 
feldolgozása során szolgáltatott információkat is. Az általunk gyűjtött adattípusok közé 
tartozik az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint a kérdéseivel és igényeivel 
kapcsolatos információk. 

 
II. 1. 2. Álláskeresők 

 
 
A Honlapunkon, illetve Honlapunkon keresztül gyűjtött információk a következőkre terjednek 
ki: 
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 Az Ön által a Bunge-hoz való jelentkezés során álláskeresőként megadott információk. 
Ez magában foglalja az Ön cv-jében/önéletrajzában szereplő információkat, beleértve 
a nevet, a címet, a telefonszámot, a születési időt, az oktatási és szakmai 
bizonyítványokat, az előző munkahelyekkel kapcsolatos információkat, a nyelvtudást. 
A Személyes Adatok különleges kategóriáit csak konkrét és kifejezett hozzájárulás 
birtokában kezeljük.  

 
II. 2. Az általunk Önről gyűjtött információk 
 
 
Sok más honlaphoz hasonlóan, amikor a Honlapunkon keresztül navigál és kommunikál, 
automatikus adatgyűjtési technológiákat alkalmazunk a böngészési tevékenységével és 
mintáival kapcsolatos egyes információk gyűjtésére, beleértve a következőket:  

 A Honlapunkra tett látogatásaival kapcsolatos információk, beleértve a Honlapunkon 
Ön által elért és igénybe vett erőforrásokat, forgalmi adatokat, helymeghatározó 
adatokat, naplókat, nyelvi adatokat, a hozzáférés időpontjával kapcsolatos adatokat, a 
gyakoriságot és egyéb kommunikációs adatokat. 

 Az Ön számítógépével és internet-hozzáférésével kapcsolatos adatok, beleértve az 
operációs rendszerét, a hostja domainnevét és a böngészője típusát. 

 Az átirányító honlapok adatai (URL).  
  
Az általunk automatikusan gyűjtött információk olyan statisztikai adatok, amelyek segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy fejlesszük Honlapunkat, valamint hogy jobb és személyre szabottabb 
szolgáltatást nyújtsunk, többek között azáltal, hogy lehetővé teszi számunkra: 

 A Honlap forgalmi mintáinak meghatározását. 

 A webes látogatások számlálását. 

 A forgalmi források azonosítását, így képesek vagyunk mérni és javítani honlapunk 
teljesítményét. 

 Segítséget nyújt annak megállapításában, hogy mely oldalak, illetve tartalmak a 
legnépszerűbbek és a legkevésbé népszerűek. 

 A keresési minták megfigyelését, annak érdekében, hogy intuitívabb navigációs 
jelzéseket biztosíthassunk. 

 A felhasználói látogatások gyakoriságának és a közöttük eltelt időnek a megállapítása. 
 
 
II. 3. A Honlapon használt cookie-k  
 
Honlapunk egy látogatásra szóló (ideiglenes) és több látogatásra szóló (állandó) cookie-kat is 
használ. Az ideiglenes cookie-k csak addig léteznek, amíg a böngészője nyitva van, és olyan 
technikai célokra használatosak, mint a Honlapunkon való jobb navigáció lehetővé tétele. 
Amint bezárja a böngészőt, a cookie eltűnik. Az állandó cookie-kat számítógépe hosszabb 
ideig tárolja és azokat olyan célokra használjuk, mint honlapunk egyedi látogatói számának 
figyelemmel kísérése, illetve olyan információk beszerzése, mint az egyes oldalak 
megtekintéseinek száma, a felhasználó által az egyes oldalakon töltött idő és egyéb releváns 
webes statisztikai adatok.  
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A Vállalat nem használja magukat a cookie-kat az Ön személyazonosságának megállapítására. 
Ezen információk alapján szervereink a böngészőjét azonosítják, amikor Honlapunkra látogat. 
Amennyiben ki akarja kapcsolni a cookie-k alkalmazását vagy bármikor el kívánja távolítani 
őket számítógépéről, böngészője segítségével kapcsolhatja ki vagy törölheti azokat (a cookie-
k törlésének módja megtalálható böngészője „Segítség” menüjében); ugyanakkor a 
Honlapunkon található egyes információk eléréséhez be kell kapcsolnia a cookie-kat.  
 
 
Az alábbiakban található a Honlapunkon használt elsődleges cookie-k részletes listája: 
 

ELSŐDLEGES COOKIE-K 

A cookie típusa Név Cél Tartam 
Munkamenet(Drupal) has_js Azt határozza meg, hogy 

engedélyezve van-e a 
JavaScript, így a Drupal 
hatékonyabban tudja 
elvégezni a műveleteket 
a felhasználói élmény 
fokozása érdekében; a 
honlap nem működik e 
cookie-k engedélyezése 
nélkül 

Munkamenet végéig; 
Ideiglenes 

Google Analytics a 
honlapon a felhasználói 
aktivitás mérése céljából 

_gid Az egyedi felhasználók 
megkülönböztetésére 
használják. Minden 
meglátogatott oldal 
kapcsán egyedi értéket 
tárol el és frissít. 24 óra 
elteltével automatikusan 
lejár 

24 óra; automatikus 
lejárat 

Google – Ugyanaz, mint 
fenn 

_ga Azt határozza meg, hogy 
melyik domaint kell 
mérni 
Megkülönbözteti az 
egyedi felhasználókat 
Emlékszik a korábbi 
látogatások számára és 
idejére 
Emlékszik a forgalom 
forrására vonatkozó 
információkra 
Meghatározza a 
munkamenet elejét és 
végét 
Emlékszik a látogatói 
szintű beállítható 
változók értékére. 
[megjegyzés – nem 
tárolja a felhasználók 
személyes információit; 
véletlenszerűen generál 
egyedi felhasználói 
azonosítót az új 
felhasználó számára; 

Állandó 
(beállítástól/frissítéstől 2 
év) 
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csak a véletlenszerűen 
generált számot őrzi 
meg és semmilyen 
személyes információ 
nem kerül tárolásra] 

Google – ugyanaz, mint 
fenn 

_gat A lekérdezési arány 
szabályozására 
használják. Korlátozza az 
adatgyűjtést a 
nagyforgalmú lapokon. 

10 perc; automatikus 
lejárat 

 
III. MILYEN CÉLBÓL HASZNÁLJUK AZ INFORMÁCIÓIT 
  
Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen célból kezeljük az Önről gyűjtött 
Személyes Adatokat, valamint a megfelelő jogalapról. Az Önre vonatkozó információkat akkor 
kezeljük, ha az adatkezelés alapja:  
 
III. 1. Hozzájárulás, jogos érdek vagy szerződést megelőző kötelezettség 
 
III. 1. 1. Látogatók 
 

A kezelés célja Jogalap 

A „Lépjen kapcsolatba velünk” 
formanyomtatványok kitöltése 
 

A Vállalat üzleti tevékenységének 
folytatásához fűződő jogos érdek   
 

 
III. 1. 2. Álláskeresők 
 

A kezelés célja Jogalap 

A megnyíló állásokra munkavállalónak 
jelentkezők felvétele, kommunikáció a 
jelentkezőkkel és a jelentkezések 
feldolgozása 
 

A feldolgozás célja az, hogy az érintett 
kérésére végezzenek cselekményeket a 
szerződés megkötését megelőzően. 

 
III. 2. Jogi kötelezettség 
 
III. 2. 1. Látogatók és Álláskeresők 
 

A kezelés célja Jogalap 

A jogszabályi kötelezettségeknek, 
szabályozói vizsgálatoknak vagy peres 
eljárásoknak való megfelelés, valamint a 
Vállalat védelme a károkozással, lopással, 
jogi felelősséggel, csalással, visszaéléssel és 
egyéb jogellenes magatartásokkal szemben 
 

Jogi kötelezettség 
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IV. AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE 
 
IV. 1. Látogatók 
 
A felhasználóinkkal kapcsolatos összesített információkat, illetve olyan információkat, 
amelyek alapján egyetlen érintett sem azonosítható, korlátlanul közölhetünk.  
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az általunk gyűjtött vagy Ön által szolgáltatott 
Személyes Adatokat a jelen szabályzatnak megfelelően a következők részére szolgáltatjuk: 

 Csoportunk bármely tagja, leányvállalataink és kapcsolt vállalkozásaink részére. 

 Olyan szerződéses partnerek, szolgáltatók és egyéb harmadik személyek részére, 
amelyeket üzleti tevékenységünk támogatása vagy a fent megjelölt tevékenységek 
adminisztrációja és támogatása érdekében veszünk igénybe és amelyeknek 
szerződéses kötelezettsége, hogy a Személyes Adatokat bizalmasan kezeljék, valamint 
kizárólag azon célokra használják fel, amelyekre közöltük velük őket (például 
adatbázis-tárhelyszolgáltatók, fejlesztők vagy tanácsadók). 

 A vevő vagy egyéb jogutód részére, összeolvadás, elidegenítés, szerkezetátalakítás, 
átszervezés, megszűnés, illetve a Vállalat egyes eszközeinek vagy valamennyi 
eszközének egyéb értékesítése vagy átruházása esetén, függetlenül attól, hogy arra 
folyamatos működés vagy csőd, felszámolás, illetve hasonló eljárás keretében kerül 
sor, amennyiben Honlapunk felhasználóinak a Vállalat birtokában lévő Személyes 
Adatai is az értékesített eszközök között találhatók.  

 Amennyiben kötelesek vagyunk Személyes Adatait közölni vagy megosztani jogi 
kötelezettség teljesítése érdekében, illetve felhasználási feltételeinek vagy más 
szerződéseinek érvényesítése vagy alkalmazása céljából, beleértve a számlázási és 
beszedési célokat is; továbbá a Vállalat, ügyfeleink vagy más személyek jogainak, 
tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében.  

  Más célú közlésre csak az Ön hozzájárulásával kerülhet sor, amennyiben ezt a 
vonatkozó jogszabályok előírják. 

 
IV. 2. Álláskeresők 
 
A felhasználóinkkal kapcsolatos összesített információkat, illetve olyan információkat, 
amelyek alapján egyetlen érintett sem azonosítható, korlátlanul közölhetünk.  
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az általunk gyűjtött vagy Ön által szolgáltatott 
Személyes Adatokat a jelen szabályzatnak megfelelően a következők részére szolgáltatjuk: 

 Csoportunk bármely tagjának, leányvállalatának és kapcsolt vállalkozásának HR 
részlege, illetve munkaerő-felvétellel foglalkozó munkavállalói részére, az Ön 
állásjelentkezésének kezelése és figyelemmel kísérése céljából.  

 
V. A SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TOVÁBBÍTÁSA  
  
Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági térségen (EGT) kívüli rendeltetési helyre is 
továbbíthatjuk és azokat ott tárolhatjuk. Az adatokat emellett az EGT-n kívül a Vállalat 
számára dolgozó személyzet vagy a Vállalat nevében adatfeldolgozóként eljáró más 
jogalanyok kezelhetik, ideértve a megkeresésének teljesítésével, támogatási szolgáltatások 
nyújtásával foglalkozó személyzetet. 
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VI. ADATMEGŐRZÉS 
  
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Vállalat törli a Személyes Adatokat akkor is, ha 
azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; ha visszavonja hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés jogszerűsége a 
hozzájárulásán alapult), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az 
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ha Személyes 
Adatait jogellenesen kezelték; valamint ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  
 
Amennyiben Ön álláskereső, profilját a létrehozást követő 6 hónap elteltével töröljük, kivéve, 
ha a Bunge állást kínál vagy állást készül kínálni Önnek. Az Önre vonatkozó információkat 
minden esetben töröljük, amint a Bunge adatkezelési célja megszűnik vagy Ön tiltakozik az 
adatkezelés ellen és kéri az adatok törlését. 
  
VII. AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK  
  
Arra törekszünk, hogy döntési lehetőséget biztosítsunk az Ön számára a nekünk szolgáltatott 
Személyes Adatokat illetően. Az általunk kialakított mechanizmusok eredményeként a 
következő módon irányíthatja az Önnel kapcsolatos információkat. 

 Cookie beállítások. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítson minden vagy egyes 
böngésző cookie-kat, illetve hogy figyelmeztesse Önt, amikor cookie-k küldésére kerül 
sor. Ne feledje, hogy amennyiben nem engedélyezi vagy elutasítja a cookie-kat, a 
honlap egy része elérhetetlenné válik vagy nem működik megfelelően. 

 
VIII. A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS JOGAI  
  
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az alábbi jogokat bármikor gyakorolhatja: 

 A Személyes Adataihoz való hozzáférés igénylésének joga, amely kiterjed azon jogra, 
hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó Személyes 
Adatok kezelése folyamatban van-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kezelése módjára vonatkozó 
információkhoz hozzáférjen. 

 Személyes Adatai helyesbítésének és törlésének joga, amely kiterjed arra a 
jogosultságra, hogy kérje a hiányos Személyes Adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését, illetve egyes arra vonatkozó jogosultságokra, 
hogy kérje tőlünk Személyes Adatai indokolatlan késedelem nélküli törlését. 

 A Személyes Adatai kezelésének korlátozásához való jog, amely magában foglalja 
Személyes Adatai Vállalat általi további kezelésének korlátozását bizonyos 
körülmények között (például, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az 
adatkezelés jogellenes, már nincs szükség az Ön személyes adataira adatkezelés 
céljából, illetve Ön egyébként tiltakozott az egyedi ügyekben automatizált 
döntéshozatal céljából végzett adatkezelés ellen). 

 Az adatkezelés elleni tiltakozás joga, amennyiben Személyes Adatait közvetlen 
üzletszerzés érdekében kezelik, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához 
szükséges, vagy ha az adatkezelés a Vállalat vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
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kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ilyen 
érdekekkel szemben.  

 Az adathordozhatósághoz való jog, amely egyes ahhoz való jogokra terjed ki, hogy 
Személyes Adatait továbbíttassa velünk egy másik adatkezelőhöz. 

 Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás bármely időpontban 
való visszavonásához való jog. 

 A felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 
címzett panasz benyújtásának joga. 

 
 
A fent említett jogokhoz kapcsolódó bármely igény előterjeszthető a következő címre küldött 
e-mailben: beu.bud.dataprotection@bunge.com. 
 
IX. ADATBIZTONSÁG 
  
Olyan intézkedéseket érvényesítettünk, amelyek célja Személyes Adatainak védelme a 
véletlen elvesztéssel, az engedély nélküli hozzáféréssel, felhasználással, módosítással és 
közléssel szemben:  
 
IX. 1. Látogatók 
 

 Személyazonosság- és hozzáférés-kezelés (IAM)  

 A hozzáférés ellenőrzésének figyelemmel kísérése naplózás révén,  

 Valós idejű veszélyhelyzet-kezelése és reakció, beleértve adott esetben az 
eszkalációkat is, valamint 

 Vezető tűzfal-technológiák és külső DDoS védelem a rosszindulatú tevékenységekkel 
szemben.  
 

Ezenfelül létrehoztuk a kiberbiztonsági bizottságot, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy 
a kibervédelem minden eleme naprakész legyen, valamint ugyanolyan tempóban fejlődjön, 
ahogy a mindig változó fenyegetések. 
 
IX. 2. Álláskeresők 
 

 A biztonság és a hozzáférés központi kezelése és adminisztrálása szerepalapú 
engedélyek révén (vagyis a hozzáférés az érintett toborzó részlegekre és dolgozókra 
korlátozódik). 

 
A jelen szabályzatnak megfelelően részünkre szolgáltatott Személyes Adatokat továbbítás 
közben titkosítjuk. 
 
X. KÜLSŐ WEBOLDALAK  
  
Honlapunk más, ellenőrzésünkön kívül eső weboldalakra a mutató linkeket vagy 
hivatkozásokat tartalmazhat (például facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge 
stb.). Ne feledje, hogy a jelen szabályzat nem vonatkozik ezekre a weboldalakra. A Vállalat 
arra kéri Önt, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott linkelt vagy hivatkozott weboldalak 
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adatvédelmi nyilatkozatait és szerződési feltételeit. E külső weboldalak saját cookie-kat vagy 
más nyomkövető eszközöket küldhetnek Önnek, naplózhatják az IP címét, illetve egyéb 
módon adatokat gyűjthetnek vagy Személyes Adatokat kérhetnek. A Vállalkozás nem gyakorol 
ellenőrzést azzal kapcsolatban, hogy harmadik személyek miként járnak el weboldalaikkal 
kapcsolatban, illetve miként kezelik az Ön Személyes Adatait, továbbá nem vállal felelősséget 
ezért. Kérjük, legyen óvatos és további információkért tanulmányozza az egyes külső 
weboldalakon közölt adatvédelmi szabályzatokat.   
  
XI. 16 ÉV ALATTI GYERMEKEK  
  
Honlapunk nem 16 év alatti gyermekek számára készült és a Vállalat szándékosan nem gyűjt 
vagy használ fel 16 év alatti gyermekekkel kapcsolatos Személyes Adatokat. 16 éves kor alatt 
nem lehet adatokat szolgáltatni a Honlap részére, illetve a Honlapon. Amennyiben tudomást 
szerzünk arról, hogy 16 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk Személyes Adatokat, 
töröljük ezt az információt. Amennyiben úgy véli, hogy esetleg 16 év alatti gyermekről 
rendelkezzünk információval, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: 
beu.bud.dataprotection@bunge.com.  
  
XII. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK FELÜLVIZSGÁLATA 
  
Fenntartjuk a jogot a jelen szabályzat bármikor történő módosítására. Minden módosítást fel 
fogunk tüntetni ezen az oldalon. Ha jelentősen módosítjuk Személyes Adatai kezelésének 
módját, a Honlapon elhelyezett, a Honlap Adatvédelmi Szabályzatára vonatkozó elkülönült 
banneren megjelenő tájékoztatás révén értesítjük Önt. A jelen szabályzat utolsó 
felülvizsgálatának időpontja az oldal tetején látható.  
  
XIII. ADATKEZELŐ & ELÉRHETŐSÉG 
  
A jelen honlap vonatkozásában az adatkezelő a Bunge Zrt., székhelye: 1134 Budapest, Váci út 
33. 
  
Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a jelen szabályzattal és adatvédelmi 
gyakorlatunkkal kapcsolatban, a következő e-mail címen kereshet meg minket: 
beu.bud.dataprotection@bunge.com.  
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