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Utolsó frissítés: 2020. november 23. 
 
Bevezetés és alkalmazási kör 
 
A Bunge (Bunge, illetve mi) elkötelezett a személyes adatok felelős és minden vonatkozó adatvédelmi 
jogszabálynak megfelelő kezelése mellett, az EU általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) is beleértve.   
 
A jelen Európai Uniós, Üzleti Partnerek részére szóló Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: 
Tájékoztató) ismerteti a Bunge által kezelt Személyes Adatok típusait, azt, hogy miként használja fel 
a Bunge a Személyes Adatokat, illetve, hogy kivel osztja meg őket, valamint, hogy Ön, mint Érintett, 
milyen jogokkal rendelkezik a Bunge személyesadat-felhasználását illetően. A jelen Tájékoztató 
továbbá tájékoztatást tartalmaz arra nézve, hogy miként léphet kapcsolatba velünk adatvédelmi 
gyakorlatunkat illetően. 
 
A Bunge üzleti partnereivel kapcsolatos személyes adatok védelme a Bunge prioritásainak egyike. A 
jelen Tájékoztató tehát alkalmazandó a korábbi, a jelenlegi és a jövőbeli üzleti partnerekre, így a 
befektetőkre, részvényesekre, szerződő felekre, szolgáltatókra, konzultánsokra, tanácsadókra, 
mezőgazdasági termelőkre, gyártókra, ügyfelekre, beleértve az alvállalkozókat, illetve fogyasztókat és 
végső fogyasztókat, továbbá azok meghatalmazottait, képviselőit és munkavállalóit, valamely üzleti 
kapcsolattal összefüggésben (a továbbiakban: Üzleti Partner).  
 
Konkrét esetekben további adatvédelmi tájékoztatókat adunk ki, amennyiben Önnel kapcsolatos 
személyes adatokat gyűjtünk vagy kezelünk, annak érdekében, hogy teljes mértékben tájékoztassuk, 
hogy miként és miért használjuk fel személyes adatait. E további tájékoztatókat a jelen Tájékoztatóval 
együttesen kell értelmezni. A jelen Tájékoztató rendelkezései és a további tájékoztatók rendelkezései 
közötti ellentmondás esetén a további tájékoztató az irányadó. 
 
II. Az Adatkezelők elérhetősége 
 
A Bunge Üzleti Partnereivel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben az 
adatkezelőket az 1. melléklet sorolja fel.  
 
III. Az Adatvédelmi Tisztviselők és az Adatvédelmi Koordinátorok elérhetősége 
 
Országonként helyi Adatvédelmi Koordinátor vagy Adatvédelmi Tisztviselő kerül kijelölésre. 
 
Az Adatvédelmi Koordinátorok/Adatvédelmi Tisztviselők részt vesznek minden, az Ön Személyes 
Adatainak védelmével kapcsolatos ügyben. Közelebbről az Adatvédelmi Koordinátorok/Adatvédelmi 
Tisztviselők feladata a jelen Tájékoztató és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok nyomon követése 
és az azoknak való megfelelés biztosítása. Emellett kérésre tanácsot adnak adatvédelmi ügyekben. 
 
A jelen Tájékoztató teljes megértéséhez esetleges szükséges bármilyen felvilágosítás vagy kiegészítő 
információ érdekében kérjük, forduljon a helyi Adatvédelmi Koordinátorhoz vagy Adatvédelmi 
Tisztviselőhöz. 
 
A helyi adatvédelmi koordinátorok és adatvédelmi tisztviselők elérhetősége az 2. mellékletben szerepel. 
 
Ezenfelül kapcsolatba léphet a Bunge SA jogi részlegével a BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com e-
mail címen.  
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IV. A kezelt Személyes Adatok kategóriái 
 
Az Üzleti Partnereinkkel kapcsolatos személyes adatok alábbi típusait kezeljük: 
 

• Név, nem, életkor, lakcím, születési idő és hely, személyi igazolvány vagy útlevél adatai, 
telefonszám, e-mail cím, állampolgárság; 

• Foglalkozás/beosztás, szervezet neve, részleg, üzleti levelezési cím, üzleti telefonszám, üzleti 
faxszám, üzleti e-mail cím, héa-számok, adóazonosító jelek, nyelvi preferencia; 

• Banki adatok, banki tulajdonosi igazolás, hitelképességgel kapcsolatos információk (például 
bankszámla-kivonatok); 

• Rendszám, jogosítvány;  
• CCTV (biztonsági kamera) képek, munkavállalási engedély, munka/távollét időtartama, 

munkavégzéssel kapcsolatos engedélyek, képzési adatok, a Bunge által kibocsátott belépőkkel 
kapcsolatos információk, fényképek, önéletrajz/CV, releváns tapasztalat és/vagy iskolai és 
szakmai képesítések, szakmai engedélyek és bizonyítványok; 

• A médiaplatformok (például a Bunge Facebook oldalai) és a Bunge honlapjain beépített 
közösségi média pluginek révén kezelt személyes adatok, így az Ön neve, profilképe, valamint 
az a tény, hogy érdeklődik a Bunge iránt.  

• A személyes adatok GDPR szerinti különleges kategóriái, mint az az egészségügyi adatok; 

• A büntetőjogi felelősség megállapításával és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes 
adatok, mint a bűnügyi nyilvántartás adatai. Az ilyen adatkezelési tevékenységre csak akkor 
kerül sor, ha megállapítható annak jogalapja, valamint ha azt  

i. kizárólag hivatalos hatóság ellenőrzése mellett végzik; vagy  
ii. az uniós vagy a tagállami jog az érintettek jogainak és szabadságainak megfelelő 

garanciái mellett megengedi.  
 

A Bunge a személyes adatokat oly módon őrzi, amely biztosítja, hogy azok pontosak, teljesek és 
naprakészek legyenek. 
 
V. Az Adatkezelés céljai és jogalapja 
 
A Bunge az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, korlátozott, egyértelmű és jogszerű 
célokból kezel Személyes Adatokat. A Bunge nem használja fel a Személyes Adatokat olyan célra, 
amely összeegyeztethetetlen azzal a céllal, amelyből azokat eredetileg gyűjtötték, kivéve, ha i. Ön 
kifejezetten hozzájárul a további felhasználáshoz vagy ii. az uniós vagy a tagállami jog kifejezetten 
megengedi az ilyen további felhasználást.  
 
A Bunge az Üzleti Partnereivel kapcsolatos személyes adatokat az alábbi célokra és az annak 
megfelelő jogalapon kezeli: 
 

Célok Jogalap 
 

A potenciális ajánlattevők képességeinek 
értékelése bármilyen szándéknyilatkozati vagy 
ajánlati felhívással összefüggésben.  

A Bunge üzleti tevékenységének folytatásához 
és fejlesztéséhez fűződő jogszerű érdek.  

Szerződések kötése és kezelése, 
hitelelemzések végzése, az üzleti kapcsolatok 
kezelése, a rendelések teljesítése, az 
áruszállítások és szolgáltatásnyújtások 
kezelése, az áruk és szolgáltatások kifizetése 
és kiszámlázása, az Üzleti Partnerekkel való 
kapcsolattartás (közvetlenül, vagy közvetve, 
harmadik személyen keresztül). 
 

Vállalkozás és magánszemélyek között: 
Szerződéses kötelezettség.  
 
Vállalkozás és vállalkozás között: A Bunge 
üzleti tevékenységének a célból történő 
gyakorlásához fűződő jogszerű érdek, hogy a 
Bunge árukat, szolgáltatásokat nyújtson és 
fejlesszen; valamint jogi kötelezettség.  
 
Minden aktuális és potenciális szerződő fél: 
Szerződéses kötelezettség; a Bunge üzleti 
tevékenységének kezeléséhez fűződő jogszerű 
érdek; valamint jogi kötelezettség. 



 

 
 

 

 

 

Promóciós tevékenység végzése, közvetlen 
üzletszerzés és felmérések (közvetlenül, vagy 
közvetve, harmadik személyen keresztül).  

A Bunge piaci pozíciójának előmozdításához 
fűződő jogszerű érdek. 

A közösségi médiával kapcsolatos analitikák 
használata.  

A Bunge üzleti tevékenységeinek 
fejlesztéséhez, illetve termékeinek és 
szolgáltatásainak fejlesztéséhez fűződő 
jogszerű érdek. 

Megfelelési és szankciós ellenőrzések és/vagy 
vizsgálatok. 
 

Jogi kötelezettség;  
A Bunge jogszerű működésének biztosításához 
és a jogszabályoknak való megfeleléshez 
fűződő érdek. 

A védelem és biztonság biztosítása, beleértve a 
helyiségekbe látogatók személyazonosságának 
ellenőrzését és átvilágítását.  
 

A Vállalat biztonságának és integritásának 
biztosításához fűződő jogszerű érdek; vagy  
kifejezett hozzájárulás a személyes adatok 
különleges kategóriái esetében.  

Munkamegosztás egészségügyi és biztonsági 
szempontból, egészségügyi és biztonsági 
képzések, egészségügyi és biztonsági 
megelőzési tevékenységek, valamint a védelmi 
és biztonsági incidensek kezelése. 
 

Szerződéses kötelezettség;  
Jogi kötelezettség;  
A Bunge védelmének és biztonságának 
biztosításához, valamint a Bunge helyiségeiben 
jelen levő valamennyi személy számára a 
biztonságos munkakörnyezet biztosításához 
fűződő jogszerű érdek; vagy pedig az Ön 
kifejezett hozzájárulása a személyes adatok 
különleges kategóriái esetében.  

A jogszabályi kötelezettségeknek és/vagy 
szabályozói vizsgálatoknak való megfelelés, 
továbbá követelésekkel, peres eljárásokkal 
(ideértve a munkaügyi pereket is), 
választottbírósági eljárásokkal összefüggésben 
a Bunge támogatása. 

Jogi kötelezettség; 
A Bunge jogszerű működésének biztosításához 
és a Bunge jogszerű érdekeinek védelméhez 
fűződő érdek. 

A Bunge védelme károkozással, lopással, jogi 
felelősséggel, csalással, adatvesztéssel, a 
bizalmas információk engedély nélküli 
közlésével (az adatvesztés megelőzését 
szolgáló eszközök használata révén is) 
visszaéléssel és egyéb jogellenes 
magatartásokkal szemben. 

Jogi kötelezettség; 
A Társaság jogszerű működésének 
biztosításához és a Társaság jogszerű 
érdekeinek védelméhez fűződő érdek. 

A Bunge ügyleteinek kezelése (beleértve, de 
nem kizárólagosan az egyesülést, a 
felvásárlást, az elidegenítést vagy felszámolást).  

A Bunge üzleti megállapodásainak viteléhez 
fűződő jogszerű érdek.  

A részvényesek közgyűlésén való részvétel és 
szavazási eljárások előkészítése és kezelése, a 
Bunge névre szóló részvények részvényeseire 
vonatkozó nyilvántartásának vezetése, osztalék 
és egyéb juttatások kifizetése a Bunge 
részvényesei és/vagy a Bunge egyéb 
értékpapírjainak birtokosai számára.  

Jogi kötelezettség.  

A vállalat működésének irányítása, beleértve a 
Bunge informatikai eszközei és erőforrásai 
megfelelő működésének és biztonságának 
biztosítását és nyomon követését.  

A Bunge védelmének és biztonságának 
biztosításához fűződő jogszerű érdek. 

  
A Bunge gondoskodik arról, hogy belső igazgatási eljárásai egyértelműen megjelöljék a Személyes 
Adatok további kezelés érdekében történő felhasználására vonatkozó döntések mögött meghúzódó 
okokat Személyes adatainak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelését 
megelőzően Ön tájékoztatást kap az ilyen új célról. 
 
VI. A Személyes Adatok közlése 
 



 

 
 

 

 

 

A Bunge a személyes adatokhoz csak a szükséges ismeret elve alapján enged hozzáférést és az ilyen 
hozzáférésnek azon személyes adatokra kell korlátozódnia, amelyek szükségesek azon feladat 
ellátásához, amelynek céljából a hozzáférést lehetővé tették. 
 
Az V. szakaszban előírt céloknak, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Bunge a 
kezelt személyes adatokat időről időre a következők szerint közli: 
 

• A Bunge szervezetén belül: 
o A személyzet erre feljogosított tagjaival;  
o A Bunge csoportunk bármely tagjával, vagyis leányvállalatainkkal és kapcsolt 

vállalkozásainkkal.  
 

• Harmadik személyekkel  
o Releváns harmadik fél szolgáltatókkal;  
o Eladókkal, szerződő felekkel és partnerekkel (például üzleti kapcsolatkezelő 

szolgáltatókkal, szakmai tanácsadókkal, piackutató vagy marketing ügynökségekkel, 
informatikai szolgáltatókkal);  

o Magáncsőd esetén csődgondnokokkal;  
o Szabályozó hatóságokkal, kormányzati vagy kvázi-kormányzati szervekkel;  
o A Bunge vagy a Bunge üzleti tevékenysége potenciális vevőivel. 

 
A Személyes Adatokhoz való hozzáférés engedélyezése mindig a feladathoz kapcsolódik, vagyis nem 
kerül sor az engedély olyan kiterjesztésére, amelynek eredményeként Személyes Adatokhoz 
személyes alapon hozzá lehet férni.  A szolgáltatóknak csak a Bunge-val kötött szolgáltatási szerződés 
céljainak megfelelően adunk át Személyes Adatokat.  
 
VII. Kommunikáció a Bunge-val a közösségi médián keresztül 
 
Az azzal kapcsolatos tájékoztatás, hogy személyes adatait miként kezeljük a közösségi 
médiafelületeken, beleértve az Ön által kapott esetleges célzott hirdetéseket is, az adott közösségi 
médiafelület adatvédelmi szabályzatában és felhasználási felételeiben található. 
 
Amennyiben úgy dönt, hogy a Bunge-val a közösségi médián keresztül kommunikál egy a Bunge által 
kezelt közösségi médiaoldalon (a továbbiakban: a Bunge közösségi médiaoldal), így például a 
Facebookon, az Instagramon, a Twitteren vagy a LinkedInen, a személyes adatai az adott közösségi 
médiafelületen alkalmazott adatvédelmi beállításaitól függően a személyes weboldala valamennyi 
látogatója és a Bunge számára is láthatóak lesznek. A megfelelő közösségi médiafelületen található 
fiókja révén bármikor törölheti az ezeken az oldalakon megadott információkat. A Bunge nem követi az 
Ön tevékenységét az Ön által használt különböző közösségi médiaoldalakon. Lépjen kapcsolatba 
velünk, ha olyan, a Bunge közösségi médiaoldallal kapcsolatos igénye van, amelyet nem tud önállóan 
teljesíteni. 
 
Ezenkívül, amennyiben a Bunge valamely Bunge közösségi médiaoldal közösségi médiafelületével 
egyetemleges felelősséget visel, a Bunge a közösségi médiafelületen keresztül hozzáfér a 
statisztikákat és áttekintéseket nyújtó összesített adatokhoz, amelyek segítséget nyújtanak abban, 
hogy megértsük, hogy Ön milyen típusú lépéseket tesz a Bunge közösségi médiaoldalakon. 
 
VIII. Nemzetközi adattovábbítások 
 
A nemzetközi adattovábbítások a Személyes Adatok EGT-n és Svájcon kívülre történő továbbításait 
jelentik  
 
A Bunge nemzetközi jelenléte Személyes Adatok továbbításával jár a csoport más olyan vállalatai, 
illetve harmadik személyek felé, amelyek adott esetben az EGT-n és Svájcon kívül találhatók, az 
Amerikai Egyesült Államokat is beleértve. A Bunge gondoskodik arról, hogy amennyiben a személyes 
adatokat olyan országokba továbbítják, amelyekben eltérő adatvédelmi szabályok érvényesek, akkor 
megfelelő garanciákat alkalmazzanak a személyes adatok védelmére, annak biztosítása érdekében, 
hogy a biztonságos adattovábbításra az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kerüljön sor.  



 

 
 

 

 

 

 
A Bunge a csoporton belül nemzetközi adattovábbítási megállapodást hajt végre, amelynek hatálya 
kiterjed a Bunge csoport vállalatai között zajló nemzetközi adattovábbításokra; e megállapodás 
másolata a Bunge SA jogi részlegénél érhető el, a következő e-mail címen: 
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com. 
 
IX. A személyes adatok megőrzése 
 
Nem kerül sor a Személyes Adatok azt követő megőrzésére, hogy azokra szükség van azon cél 
érdekében, amelyre azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték a jelen Tájékoztatóban foglaltak 
szerint. A Bunge nem őrzi meg a személyes adatokat a vonatkozó helyi megőrzési előírások (például 
adózási, kereskedelmi jogi előírások) által előírt időtartamon túl. 
 
Amennyiben a Bunge számára valamilyen bírósági eljárás vonatkozásában szükségessé válik, 
fenntartjuk a jogot arra, hogy Személyes Adatait a bírósági eljáráshoz szükséges terjedelemben, a helyi 
megőrzési szabályokra tekintettel tovább kezeljük. 
 
X. Adatvédelmi jogok  
 
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint Önt a következő jogok illetik meg: E jogokat a helyi 
Adatvédelmi Koordinátorral vagy Adatvédelmi Tisztviselővel kapcsolatba lépve, meghatározott 
feltételek mellett bármikor gyakorolhatja:  
 

• a Személyes Adatokhoz való hozzáférés, illetve azok helyesbítésének vagy törlésének joga;  

• a Kezelés korlátozásához való jog; 

• a Kezelés elleni tiltakozáshoz való jog;  

• adathordozhatósághoz való jog, a lehetséges mértékben;  

• a hozzájárulás visszavonásához való jog, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul; 
valamint 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.  
 

XI. Végrehajtás 
 
A jelen Tájékoztató a Bunge minden európai szervezetére alkalmazandó, illetve minden ilyen 
szervezetnek végre kell hajtania saját országában.  
 
XII. Megfelelés a Tájékoztatónak és elérhetőségek 
 
A Bunge-n belül a személyesadat-kezelés nyomon követése és a jelen Tájékoztatónak és vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a helyi Adatvédelmi Koordinátorok és 
Adatvédelmi Tisztviselők feladata. 
 
Amint fent említettük, a Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdést illetően, illetve 
a fent hivatkozott jogai gyakorlása érdekében a helyi Adatvédelmi Koordinátorhoz vagy Adatvédelmi 
Tisztviselőhöz, illetve a Bunge SA jogi részlegéhez fordulhat. A helyi adatvédelmi koordinátorok és 
adatvédelmi tisztviselők elérhetősége az 2. mellékletben szerepel. 
 
XIII. Vegyes rendelkezések 
 
A Bunge SA (13 route de Florissant, 1206, Genf, Svájc) időről időre módosíthatja a jelen Tájékoztatót; 
minden módosításról megfelelő tájékoztatás kerül kiküldésre. 
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1. melléklet 
 

Adatkezelők 
 

Ország Adatkezelő Kontakt-információ 

Ausztria Bunge Austria GmbH Industriegelände West 3, 2460 
Bruck an der Leitha, Austria 

Bulgária Kaliakra AD 10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd 
floor,1000 Sofia, Bulgaria 

Finnország Bunge Finland Oy PL 400, 21201 Raisio, Finland 

Franciaország Bunge France S.A.S. 28ter, rue de la Paix et des Arts, 
F-44600 Saint Nazaire, France 

Németország Bunge Deutschland GmbH Bonadiesstrasse 3-5, D-68169 
Mannheim, Germany 

Walter Rau 
Lebensmittelwerke GmbH 

Münsterstr. 9 – 11, D-49176 
Hilter, Germany 

Walter Rau Neusser Öl und 
Fett AG 

36, Industrie Strasse 
41460 Neuss, Germany 

Westfälische 
Lebensmittelwerke 
Lindemann GmbH & Co. KG 

Herforder Str. 173-179, 32257 
Bünde, Germany 

Bunge Handelsgesellschaft 
mbH 

Rathausmarkt 5, P.O. Box 
113453, 20434 Hamburg, 
Germany 

Magyarország Bunge Zrt. Váci út 43., 2nd floor, 1134 
Budapest, Hungary 

Olaszország Bunge Italia S.p.A. Via Baiona, 203 - 48123 
Ravenna, Italy 

Novaol Srl Via Baiona, 259, 48123 
Ravenna, Italy 

Hollandia Bunge Netherlands B.V. Coenhavenweg 3, 1013 BK 
Amsterdam, The Netherlands 

Koninklijke Bunge BV Weena 320, 3012 NJ 
Rotterdam, NL-3012,
 NJ Rotterdam, 
The Netherlands 

Bunge Cooperatief UA 

Bunge Loders Croklaan B.V. Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, The Netherlands 

Bunge Loders Croklaan Oils 
B.V. 

Bunge Loders Croklaan 
Group B.V. 

Lengyelország Zaklady Tluszczowe 
"Kruszwica" S.A. 

ul. Niepodległości 42, 88-150 
Kruszwica, Poland 

Bunge Polska Sp. z.o.o. ul. Niepodległości 42, 88-150 
Kruszwica, Poland 

Warsaw Mathematical 
Institute Sp. z.o.o. 

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 
7b, Vip. 02-366 Warszawa, 
Poland 

ZTK Property Management 
Sp. z o.o. 

Komitetu Obrony Robotników 45 
B street, 02-146 Warsaw 

Portugália Bunge Iberica Portugal S.A. Rua de Palença, s/n Palença de 
Baixo, Pragal, 2800 Almada, 
Portugal 

Románia Bunge Romania Srl Aleea Industriilor, No. 5-7, 
120068 Buzau, Romania 



 

 
 

 

 

 

 Bunge Biocombustibil Srl Bucuresti, sector 2, Strada  Barbu 
Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul 
nr. 1, Romania 

Spanyolország Bunge Iberica S.A.U. Paseo de la Castellana 115, 
28046 Madrid, Spain 

Svájc Bunge S.A. 13, route de Florissant 
1206, Geneva, Switzerland 

Egyesült Királyság Bunge London Ltd Room 113, 65 London Wall, 
London EC2M 5TU, United 
Kingdom 

Bunge Corporation Ltd 

 



 

 
 

 

 

 

2. melléklet 

 

Az Adatvédelmi Koordinátorok és Adatvédelmi Tisztviselők elérhetőségei 

 

Ország Adatkezelő Adatvédelmi koordinátor Adatvédelmi 
tisztviselő 

Ausztria Bunge Austria 
GmbH 

Email: 
BEU.BRU.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +43 2162 606 30 

 

Bulgária Kaliakra AD Email: 
BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +40 2130 532 00 

 

Finnország Bunge Finland 
Oy 

Email: 
BEU.RAS.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +358 20 125 2200 

 

Franciaország Bunge France 
S.A.S. 

Email: 
BEU.STN.Dataprotection@bunge.com 
Phone: + 33 25 116 4400 

 

Németország Bunge 
Deutschland 
GmbH 

Email: 
BEU.MAN.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +49 6213 704 111 

Minden 
megkeresést az 
Adatvédelmi 
Tisztviselő 
részére kell 
címezni a 
következő 
címre: [az 1. 
mellékletben 
megadott 
vállalati cím] 

 Walter Rau 
Lebensmittelwer 
ke GmbH 

Email: 
BEU.HIL.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +49 5424 366 777 

Walter Rau 
Neusser Öl und 
Fett AG 

Email: 
BEU.NEU.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +49 2131 2080 

 Westfälische 
Lebensmittelwer 
ke
 Lindeman
n GmbH & Co. 
KG 

Email: 
BEU.BDE.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +49 5223 8203 20 / +49 5223 8203 
14 

Bunge 
Handelsgesellsc 
haft mbH 

Email: 
BEU.HAM.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +49 40 822217160 

Magyarország Bunge Zrt. Email: 
BEU.BUD.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +3612376400 

 

Olaszország Bunge Italia 
S.p.A. 

Email: 
BEU.RAB.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +39 0544 696311 

 

Novaol Srl 

Hollandia Bunge 
Netherland
s B.V. 

Email: 
BEU.AMS.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +39 0544 69 63 40 

 

 Koninklijke 
Bunge B.V. 

Email: 
BEU.ROT.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +31 10 217 66 66 

 

Bunge 
Cooperatief UA 
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 Bunge Loders 
Croklaan B.V. 

Email: 
BEU.WOR.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +31 75 629 24 17 

 

Bunge Loders 
Croklaan Oils 
B.V. 

Bunge Loders 
Croklaan Group 
B.V. 

Lengyelország Zaklady 
Tluszczowe 
"Kruszwica" 
S.A. 

Email: 
BEU.ZTK.Dataprotection@bunge.com 
Phone: + 48 52 35 35 100 

 

Bunge Polska 
Sp. z.o.o. 

Email: BEU.BP.Dataprotection@bunge.com 
Phone: + 48 52 35 35 100 

Warsaw 
Mathematical 
Institute Sp. 
z.o.o. 

Email: 
BEU.WMI.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +48 22 312 46 01 

 ZTK Property 
Management 
Sp. z o.o. 

Email: 
BEU.ZTKPM.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +48 22  335 67 00 

 

Portugália Bunge Iberica 
Portugal S.A. 

Email: 
BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +351 21 294 91 00 

 

Románia Bunge Romania 
Srl 

Email: 
BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +40 21 305 32 00 

 

 Bunge 
Biocombustibil 
Srl 

  

Spanyolország Bunge Iberica 
S.A.U. 

Email: 
BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com 
Phone: + 34 93 470 53 20 

 

Svájc Bunge S.A. Email: 
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com 
Phone: +41 22 592 91 00 

 

Egyesült Királyság Bunge London 
Ltd 

Bunge 
Corporation Ltd 
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