Az Európai Bizottság a közelmúltban kijelentette, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak egy részét a migránsok
beilleszkedésére kívánja felhasználni. Amennyiben az intézkedés megvalósul, a magyar gazdák jelentős európai
uniós forrásoktól esnek el.
Ezek a tervek veszélyeztetik a magyar gazdák jövedelmét és versenyképességét, valamint a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését. Jelenleg a magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyorsabban fejlődő agráriuma, Magyarország
gazdaságának egyik húzóágazata. A támogatások tervezett átcsoportosítása ellenkezik nem csak a gazdák, hanem az
egész ország érdekeivel.
A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a leghatározottabban kiáll az agrártámogatások megvédése mellett.
Nem engedhetjük meg, hogy a brüsszeli bürokraták a gazdák kárára hozzanak döntéseket.
Kérjük, támogassa aláírásával, hogy a Közös Agrárpolitika forrásait továbbra is a magyar agrárgazdaság és a magyar
gazdák kapják!
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Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara petíciót indít „VÉDJÜK MEG A MAGYAR GAZDÁKAT! VÉDJÜK MEG A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGOT! VÉDJÜK MEG A MAGYAR TERMŐFÖLDET!” címmel. A petíció kitöltésére minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár jogosult.
Személyes adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) megadásával, a petíció aláírásával, és az „Egyetértek a petíció céljával” jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik, hogy egyetért a „VÉDJÜK MEG A MAGYAR GAZDÁKAT! VÉDJÜK MEG A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGOT! VÉDJÜK MEG A MAGYAR TERMŐFÖLDET!”
petíció céljával. A közölt személyes adatait az adatkezelő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) 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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára, a petíció lezárásáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig kezelje. Személyes adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) megadásával, aláírásával, és a
petíció végén található „Hozzájárulok a közölt személyes adatok további kezeléséhez!” megnevezésű jelölőnégyzetben elhelyezett jellel hozzájárul, hogy a petíció kitöltése céljából, továbbá a petíció lezárását követően további véleménykérés, tájékoztatás és kapcsolattartás céljából a közölt személyes adatait Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legkésőbb 2024. március 1. napjáig kezelje. A személyes adatok kezeléséről az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza,
külföldre és harmadik félnek nem továbbítja. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozáshoz, és a hozzájárulás visszavonásához való jog. Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra,
hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért
az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A helyesbítéshez és törléshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan, vagy törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlésre jogosult az
érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; illetve az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint 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 érintett
jogos indokaival szemben. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A hozzájárulás visszavonásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásához esetén az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről. Az érintett a jogainak megsértése vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével az adatkezelőhöz (Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara – 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.), illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Dubalar Alekszej

