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Szerződés száma:           Termelő kódszáma: 
NYILATKOZAT 

A MOBILEAF1 ALKALMAZÁS KERETÉBEN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉRŐL 
 

Szerződő fél neve, címe 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Universal Leaf Tobacco Magyarország Zártkörű Részvénytársaság (ULTM, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics 

u. 2.) személyes adataimat a MobiLeaf alkalmazás használata céljából kezelje. 

A kezelt adatok köre a következő: 
 

 Adatcsoportok Részletes adatok Adatgyűjtés célja 

1 Személyes adatok 

Szövetségi tagság 

Szerződéses kapcsolatok kezelése a 
termelőkkel 

Név 

Születési idő 

Adóazonosító jel 

Adószám 

Személyazonosító okmány típusa 

Személyazonosító okmány száma 

2 Elérhetőségek 

Utca 

Házszám  

Kerület 

Megye 

Város vagy község 

Irányítószám 

Email 

Vezetékes telefonszám 

Mobil telefonszám 

3 Részletes adatok 

Bankszámlaszám 

Számlavezető bank neve 

Számlán megjelenő egyéb név 

4 Ellátási logisztika 

Vezető termelő 

Igazgatási egység 

Szállító 

Régió 

Dohány felvásárlási telep neve és címe 

Távolság 

5 Személyek a gazdaságban 

Dohánnyal dolgozó 16 éven aluli személyek száma 

A termelőknek a Társadalmi Felelősségvállalási 
Irányelv felvetéseinek és ajánlásainak való 
megfelelésének nyomon követése a teljes 

ellátó hálózat fejlesztése céljából. 

Veszélyes anyagokkal dolgozó 16 éven aluli személyek száma 

Állandó jelleggel foglalkoztatott alkalmazottak száma 

Ideiglenes jelleggel foglalkoztatott alkalmazottak száma 

Farmon élő személyek száma 

Farmon kívül élő személyek száma 

Bevándorlók száma 

Helyi alkalmazottak száma 

Származási ország (bevándorlók esetén) 

Beszélt nyelv (bevándorlók esetén) 

6 Életkörülmények 

Elektromos áram 

Víz 

Mosdók 

Konyha 

Vendégszobák 

7 Képzés Képzésen részt vevő személyek száma 

8 Megállapodások 

Írásbeli vagy szóbeli 

Közvetítő (I/N) 

Fizetés módja 

9 ALP 

A dohányfarmon tapasztalt problémák listája  

Megtárgyalt problémák részletei 

Csatolmány (szabálytalanság esetén) 

Magyarázat 

 

Alulírott ezennel igazolom, hogy a gazdaságomban nem alkalmazok 15 éven aluli gyermeket semmilyen feladat elvégzésére (beleértve a 
dohány-betakarítást és egyéb dohánytermesztéssel kapcsolatos tevékenységeket). 
 

                                                 
1 A MobiLeaf egy, a Universal Leaf Tobacco Magyarország Zrt. által biztosított eszközre telepített alkalmazás, amely lehetővé teszi a terméssel kapcsolatos adatgyűjtést, a 
termelőkkel és alkalmazottaikkal való kapcsolatok kezelését, a Universal Leaf Tobacco Company Inc.-re vonatkozó előírásoknak, különösen a Foreign Corrupt Practices Act-nek 
(az Egyesült Államok antikorrupciós törvénye), a belső társasági szabályzatoknak és gyakorlatoknak való megfelelés ellenőrzését, valamint mezőgazdasági tanácsadás nyújtását 
a termelők részére. Az adatok nem kerülnek felhasználásra marketing célokra. 
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Alulírott ezennel igazolom, hogy a gazdaságomban nem alkalmazok 18 éven aluli személyt veszélyes feladatok elvégzésére, mint például: 
- gépek kezelése, 
- növényvédő szerekkel való munkavégzés, 
- egészséget vagy életet veszélyeztető munkavégzés, 
- természetellenes testtartásban végzett munka, 
- fizikai és/vagy mentális fejlődésüket hátrányosan befolyásoló munkavégzés. 

 
Amennyiben 13 és 15 év közötti gyermekemet bevonom a családi gazdálkodásomba, kizárólag könnyű, a szakmai fejlődését segítő 
feladatokkal látom el, mely teljesen megfelel az ide vonatkozó törvényi szabályozásnak és semmiféle fizikai megterhelést nem okoz számára. 

 
(Jelölje be a megfelelőt) 

� A gazdaságomban dolgozó gyermekek csak a tanulási folyamat részét képező könnyű munkát végezhetnek és csak akkor, ha az nem 
befolyásolja hátrányosan iskolai tanulmányaikat. 

� A gazdaságomban dolgozó gyermekek nem kötelesek olyan dohánytermesztéssel kapcsolatos munkát végezni, amely hátrányosan 
befolyásolhatná iskolai tanulmányaikat. 

� A háztartásomban élő minden gyermek 15 éven felüli (vagy csak felnőttek élnek a háztartásomban). 
 

Megerősítem a fenti információk valódiságát, és az általam a Társaságnak történő dohányeladással összefüggésben ezennel felhatalmazom 

a Universal Leaf Tobacco Magyarország Zártkörű Részvénytársaságot (cím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 2.) (“Társaság”), mint Adatkezelőt, 

hogy személyes adataimat gyűjtse, kezelje és tárolja, azzal a céllal, hogy bármely általam a Társaság részére történt múltbeli, jelenlegi vagy 

jövőbeli dohányeladással összefüggő értékesítési adatok megfelelő kezelését biztosítsa, és, hogy biztosítsa az alábbi eladási és termelési 

funkciók Társaság általi megfelelő ellátását: 

1. a termelők dohányértékesítési nyilatkozatainak beszerzése, 

2. a termesztés technológiai követelményeivel kapcsolatos nyilatkozat beszerzése, 

3. agrár szaktanácsadás és technológiai ajánlások a palántanevelés, dohányültetés, termesztés, betakarítás, szárítás, válogatás, bálázás 

és értékesítés teljes folyamata során, 

4. dohányszerződtetés és értékesítés, illetve annak biztosítása, hogy a kifizetések jóváhagyása és feldolgozása az adott szerződéses 

feltételeknek és a Társaság üzleti etikai és megfelelési programjainak megfelelően történik, 

5. GAP (Jó Mezőgazdasági Gyakorlat) alapelvek végrehajtása és ellenőrzése, 

6. NTRM program (Nem Dohány Eredetű Anyagok) végrehajtása és ellenőrzése, 

7. IPM program (Integrált Növényvédelem) végrehajtása és ellenőrzése, 

8. SRTP program (Társadalmi Felelősségvállalás a Dohánytermesztésben) végrehajtása és ellenőrzése, 

9. ALP program (Mezőgazdasági Munkaügyi Gyakorlat) végrehajtása és ellenőrzése, 

10. STP program (Fenntartható Dohánytermesztés Program) végrehajtása és ellenőrzése. 

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a Társaság és a termelő közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt kezeli. 

 

A Társaság személyes adatokat oszthat meg a Deltafina S.r.l. (székhely: Via Monte Fiorino 4, 05018 Orvieto Scalo (TR), kereskedelmi 

képviselet: Via Monte delle Gioie 1/C, 00199 Róma, Olaszország), és a Nyidoter Kft. (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 2.-4.) 

vállalkozásokkal, mint adatfeldolgozókkal, a fenti célok Társaság általi megfelelő elérése érdekében. Jelen nyilatkozat aláírásával alulírott 

hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott adatok továbbításra kerüljenek az Amerikai Egyesült Államokba, a Universal Leaf Tobacco Company, 

Inc. (székhely: 9201 Forest Hill Avenue, Stony Point II Building, Richmond, Virginia 23235 USA), mint adatfeldolgozó részére, amely az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) szerinti megfelelő 

védelmet nem biztosítja. Alulírott megértettem, hogy jogomban áll a kezelt személyes adataimhoz hozzáférni, a Universal Leaf Tobacco 

Magyarország Zártkörű Részvénytársaságtól az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást kérni, adataim törlését, zárolását vagy kijavítását 

kérni, továbbá, hogy jogom van az Info tv. 21. §-ának megfelelően a személyes adataim kezelése ellen tiltakozni. Jogom van továbbá ahhoz, 

hogy jogaimat bíróság előtt érvényesítsem, illetve panaszt nyújtsak be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Személyes adataimat önkéntes alapon szolgáltatom, a fent meghatározott célok eléréséhez 

szükséges mértékig. 

 

 

(aláírás) 

………………………………………………………………………………….. 

(vezeték és keresztnév) (dátum) 

 


