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 2000852HU (ADAT-10) 

Felvásárló adatai 

Kérjük, csatolja az adatlaphoz a felvásárlóval kötött szerződést, a felvásárlóhoz tartozó gyűjtők listáját 
(„Vadongyűjtés - gyűjtők adatai“ formanyomtatványunk – 2000855HU – ADAT-11) és a gyűjtők által aláírt 
nyilatkozat mintapéldányát a jó gyűjtési gyakorlat betartásáról! 

Gyűjtési terület megnevezése:       

 

 

Felvásárló neve:       Őstermelői/vállalkozói ig. száma/ cégjegyzékszám: 

            

Címe:       Felvásárlás helye:       

  

Tel:       Fax:       E-mail:       

Konvencionális termékekkel is foglalkoznak?   igen   nem 
(Amennyiben igen, ellenőrzéskor a konvencionális termékek készletnyilvántartásának is rendelkezésre kell 
állnia!) 

A gyűjtött növények szárítása helyben történik?    igen   nem 
Amennyiben igen, kérjük, adjon rövid leírást a tevékenységről (műveletek, helyszín, alkalmazott 
berendezések): 

      

      

      

      

      

      

      

      

Kérjük, írja le, hogy az egyes tevékenységek (gyűjtés, felvásárlás, tárolás, szárítás, szállítás stb.) során 
hogyan gondoskodnak arról, hogy az ökológiai termékek konvencionális termékekkel ne keveredhessenek, 
illetve idegen vagy tiltott anyagokkal ne szennyeződhessenek: 

      

      

      

      

      

Kérjük, sorolja fel gyűjtésről, felvásárlásokról, értékesítésekről vezetett feljegyzéseket, nyilvántartásokat: 

      

      

      

      

      

 

Ügyfél    
(integrátor) neve:       Év:       

https://intranet.easy-cert.com/qm/Shared%20Documents/2000855HU.pdf
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 Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Bio Garancia Kft. részére az adatlapon megadott személyes adataimat a Bio 

Garancia Kft. feldolgozza, ellenőrzéseihez, tanúsításhoz és további szolgáltatásaihoz kapcsolódó információk 
megküldésére felhasználja. Hozzájárulok, hogy ezeket az adatokat kérelmem és további kérdéseim megválaszolására 
felhasználja és feldolgozza. 

Fenti hozzájárulását írásban (akár e-mailben is) az info@bio-garancia.hu e-mail címre, Dr. Mészáros Dóra részére 
címezve visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatfeldolgozás 
jogszerűségét. A tanúsítási szerződés megkötését követően az Általános Szerződési Feltételek lépnek érvénybe. 

A Bio Garancia Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos további információkról a honlapunkon is elérhető Adatvédelmi 
nyilatkozatunkban olvashat. 

 

            

 Kelt (hely, dátum)  
Felvásárló aláírása 

      
 

Ügyfél (integrátor) aláírása 
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