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Adatvédelmi tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat
A személyes adatok feldolgozásához

Reg.no.ALV/GDPR002_hu_20180627
Kedves Hölgyem/Uram,
2018.05.25-én hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (az „Általános Adatvédelmi Rendelet”);
Mi, a Zentiva Pharma Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C., adószám:
13786430-2-43, cégjegyzék szám:01-09-873136, „Zentiva Pharma Kft.” és/vagy „a
Társaság”) szeretnénk részletezni az ön számára, hogyan és milyen célból dolgozzuk fel az
ön személyes adatait, hogyan használjuk azokat, milyen feltételek közt adhatjuk ki másoknak,
és hogyan gondoskodunk biztonságos tárolásukról.
A személyes adatai általunk történő feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdéssel
forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a következő címen:
✓

e-mail cím: dpo@zentiva.com,

✓

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C.

Az ön személyes adatait1 meghatározott célra, jogszerűen dolgozzuk fel
A Zentiva Pharma Kft. az ön személyes adatait a következő célokra2 dolgozza fel:
❖ a Zentiva Pharma Kft. termékeivel és a Zentiva Pharma Kft. által forgalmazott termékekkel
kapcsolatos promóciós és értékesítési tevékenység céljára, amelynek címzettjei az
egészségügyi szakemberek;
❖ tudományos/szakmai levelezésre a Zentiva Pharma Kft. és ön között;
Az ön személyes adatainak feldolgozása a fent felsorolt célokra az ön beleegyezésével
történik, amelyet ezzel a nyilatkozattal adhat meg.
A Zentiva Pharma Kft. az ön személyes adatait jogos érdek alapján dolgozza fel, például
belső jelentések készítése, naprakészen tartása és kezelése a Zentiva Pharma Kft.
orvosi/értékesítési képviselői napi gyógyászati promóciós/ értékesítési tevékenységeivel
kapcsolatban.
A fentiek mellett, figyelembe véve az ön tudományos tevékenységének általunk
történő támogatására irányuló kérelmének kézhez vételét, a Zentiva Pharma Kft. az ön
személyes adatait az ön beleegyezése alapján dolgozza fel, amelyet a kérése
kitöltésével/továbbításával/benyújtásával adhat meg. Ezért a Zentiva Pharma Kft. az ön
személyes adatait az ön tudományos tevékenysége támogatására irányuló kérelemének
értékelésére dolgozza fel, valamint jogos érdek alapján, belső jelentések elkészítésére,
naprakészen tartására és kezelésére, valamint statisztikai kutatások és/vagy elemzések
elvégzésére.
A fent említettektől eltérő célokra történő feldolgozás csak a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történhet.
1

személyes adat: teljes név, foglalkozás, munkahely megnevezése, munkahely címe, munkakör megnevezése, szakterület, szakmai fokozat,
végzettség, aláírás, pecsétszám, névjegykártya, telefonszám (privát, munkahelyi), email cím (privát, munkahelyi), elektronikus és postai szakmai
levelezés tartalma, rendezvényen készült fotók, tagsági szám
2 adatfeldolgozás célja: hivatalos nyilvántartások vezetése, alapítványi támogatás, céges költségnyilvántartások tervezése, céges weboldal, kis
értékű ajándékok osztása, kongresszusokon részvétel, Medical inquires és/vagy farmakovigilancia, munkavállalók számára oktatás, szakmai
előadások, szakmai kapcsolatfelvétel, szakmai referálók, szakmai tanácsadás / advisory board, termékminta adomány, transzparencia, a HCP
mint úti cél megjelölése.
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Személyes adatainak kiadása harmadik feleknek
A fentiekben részletezett feldolgozás céljaival kapcsolatos tevékenységek elősegítésére
ezeket az adatokat kiadjuk partnervállalatainknak vagy szerződéses partnereinknek (pl.
auditorok vagy tanácsadók), közhatalmi szerveknek vagy intézményeknek.
Ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítjuk, akkor
ezt a hatályban lévő jogszabályok betartásával tesszük, megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazásával és adott esetben az önnek szóló értesítés küldésével.
Ön nem kizárólag a személyes adatainak automatikus feldolgozásán, többek
közt profilalkotáson alapuló döntés érintettje.
Az ön személyes adatokhoz fűződő jogai
Hacsak egy jogszabály máshogy nem rendelkezik, az ön jogai a következők:
❖ a hozzáférés joga, azaz ön visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van, valamint hozzáférhet azokhoz és tájékoztatást
kaphat feldolgozásuk módjáról;
❖ a helyesbítéshez való jog, amely a pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem
nélküli javítását, és/vagy a hiányos adatok kiegészítését jelenti.
❖ a törléshez/elfeledtetéshez való jog, azaz a gyűjtött személyes adatok indokolatlan
késedelem nélküli törlése, ha ezen adatok már nem szükségesek a gyűjtésük céljához és
a feldolgozásnak nincs jogalapja, az adatokat jogellenesen gyűjtötték, vagy az adatok
valamely jogszabálynak történő megfelelés miatt törlendők;
❖ a feldolgozás korlátozásának joga, amely akkor érvényes, ha (i) ön vitatja a személyes
adatainak pontosságát, (ii) a feldolgozás jogellenes, és ön ellenzi a személyes adatai
törlését úgy, hogy kérelmezi a feldolgozás korlátozását (iii) már nincs szükségünk a
személyes adataira, de ön egy jog bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy védelme
érdekében kérelmezi azokat (iv) a feldolgozást ellenezte arra az időre, amíg
megállapítható, hogy a személyes adatok feldolgozásához fűződő jogos érdekünk
elsőbbséget élvez-e az ön jogaival szemben;
❖ a feldolgozás ellenzésének joga, hacsak nem bizonyítjuk, hogy jogos okaink vannak a
személyes adatai feldolgozására, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, illetve egy jog bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy
védelme érdekében;
❖ az ön beleegyezése visszavonásának joga bármikor, anélkül, hogy az befolyásolná a
feldolgozás visszavonás előtti jogszerűségét az ön beleegyezése alapján;
❖ a hordozhatóság joga, azaz az ön joga hogy megkapja személyes adatait, amelyeket a
fenti célokra adott meg nekünk, tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban,
és annak joga, hogy a személyes adatait elküldje egy másik kezelőnek;
❖ panasz benyújtásának joga a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz
❖ annak joga, hogy ne kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés érintettje legyen,
beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat gyakorol önre, vagy hasonló módon érinti
önt, kivéve, ha ez a feldolgozás a megállapodás végrehajtásához szükséges vagy a törvény
által engedélyezett.
A panasz NAIH-nak történő benyújtása fentiek szerinti jogán kívül ezen jogok írásos
kérelemmel is gyakorolhatók, amely a következő elérhetőségek egyikére küldendő:
 e-mailben a következő címre: dpo@zentiva.com,
 postai levélben a Zentiva Pharma Kft. központjába: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C.
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A megőrzési időszak
A személyes adatait a vonatkozó korlátozási időszakoknak (pl. 10 év) vagy más, a
vonatkozó jogszabályokban foglalt archiválási kötelezettségeinknek megfelelően dolgozzuk
fel.
A személyes adatok biztonsága
Társaságunk észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy észszerű biztonsági
intézkedések meghatározásával megakadályozzuk a birtokunkban vagy ellenőrzésünk alatt
lévő személyes adataihoz történő illetéktelen hozzáférést, azok gyűjtését, felhasználását,
közzétételét, a másolását, a módosítását vagy a törlését, valamint más hasonló kockázatokat.
Az ön beleegyezése:
Ön úgy adhatja meg beleegyezését, hogy kipipálja az alábbi négyzeteket.
Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését a következő módokon:
 e-mail küldésével a: dpo@zentiva.com címre,
 postai levélben a Zentiva Pharma Kft. központjába: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C.

 Nyilatkozom,
tájékoztatást.

hogy

elolvastam

és

megértettem

a

jelen

nyilatkozatban

található

 Beleegyezem, hogy a Zentiva Pharma Kft. feldolgozza személyes adataimat a Zentiva
Pharma Kft. termékeivel és a Zentiva Pharma Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatos
promóciós és értékesítési tevékenység céljára, amelynek címzettjei az egészségügyi
szakemberek;
 Beleegyezem, hogy a Zentiva Pharma Kft. feldolgozza
tudományos/szakmai levelezésre a Zentiva Pharma Kft. és köztem;

személyes

adataimat

 Nem járulok hozzá, hogy a Zentiva Pharma Kft. feldolgozza3 az alább felsorolt, személyemre
vonatkozó személyes és / vagy szakmai adataimat
Abban az esetben, ha nem adja meg beleegyezését, azzal adott esetben megakadályozza,
hogy feldolgozzuk személyes adatait a következők céljára:
❖ a Zentiva Pharma Kft. termékeivel és a Zentiva Pharma Kft. által forgalmazott termékekkel
kapcsolatos promóciós és értékesítési tevékenységre, amelynek címzettjei az
egészségügyi szakemberek;
❖ tudományos/szakmai levelezésre a Zentiva Pharma Kft. és ön között.
Tudomásul veszem, hogy a Zentiva Pharma Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 11.C) („Zentiva Pharma Kft.”), mint adatkezelő, a hatályos információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Transzparencia Kódex 3.1
szakaszára (Egyéni közzététel) vonatkozó rendelkezéseinek betartásával jelen nyilatkozatom
alapján (írásbeli visszavonásáig) az adatbázisában tárolja, kezeli, illetve nyilvánosságra hozza
adataimat.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom megtagadása esetén a Zentiva Pharma Kft.
aggregált vagy anonim adatokat publikál.

“ Feldolgozás": bármely olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok gyűjteményén keresztül végeznek automatikus automatizált eszközökkel, például
gyűjtéssel, rögzítéssel, szervezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy módosítással, visszahívással, átvitel, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy
kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
3
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 Hozzájárulok, hogy a Zentiva a honlapján a Transzparencia Kódex előírásainak megfelelően
adataimat nyilvánosan közzétegye.
 Nem járulok hozzá, hogy a Zentiva a honlapján a Transzparencia Kódex előírásainak
megfelelően adataimat nyilvánosan közzétegye.

[olvasható vezeték- és keresztnév]:
[foglalkozás]:
Aláírás:
Kelt (dátum):
Kelt (hely):
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