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ADATVÉDELMI POLITIKA
2021.07.01.
Kedves munkavállaló!
Az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének („Általános
Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25-i hatályba lépése kapcsán
mi, a(z) Zentiva Pharma Kft., székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.,
cégjegyzékszám: 01-09-873136, adószám: 13786430-2-43 (a továbbiakban külön: a „Vállalat”),
a Zentiva vállalatcsoportba tartozó jogi személy vagy személyek, az ezen Adatkezelési Politika (P)
pontjában felsorolt egyéb jogi személyekkel együtt (a továbbiakban általánosságban és együttesen:
„Zentiva” és/vagy „mi” és/vagy a „Kapcsolt Vállalkozások”) – (Közös) Adatkezelőiként –
a GDPR 13. és 14. cikke alapján az alábbiakban részletesen ismertetni kívánjuk a ránk bízott
személyes adatok (azaz az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ) kezelésére vonatkozó iránymutatásokat:
✓ miként szerezzük meg Személyes Adatait;
✓ az általunk kezelhető Személyes Adatok (kategóriái);
✓ a Személyes Adatok Adatkezelésének tervezett célja, valamint az Adatkezelés jogalapja;
✓ azon feltételek, amelyek mellett felfedhetjük Személyes Adatait;
✓ a gyermekekre vonatkozó adatvédelmi politika;
✓ a Személyes Adatok nemzetközi továbbítása;
✓ hogyan tartjuk biztonságban az Ön Személyes Adatait;
✓ hogyan biztosítjuk az Ön Személyes Adatainak pontosságát;
✓ a Személyes Adatok mennyiségének minimalizálása;
✓ az Ön Személyes Adatainak megőrzési ideje;
✓ az Ön Személyes Adataival kapcsolatos jogai;
✓ direkt marketing.
✓ elérhetőségek;
✓ ezen Adatvédelmi Politikában felsorolt fogalmak meghatározásai;
✓ ezen Adatvédelmi Politika felülvizsgálatai;
✓ a Közös Adatkezelők listája és a Zentiva vállalatirányítása – a Zentiva fióktelepeinek listája;
(A) Miként szerezzük meg Személyes Adatait?

Általános szabályként a Személyes Adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Hasonlóképpen,
előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a honlapunkon tett látogatásának eredményeként
automatikusan hozzájutunk az Ön Személyes Adataihoz. A részletekért kérjük, olvassa el cookieszabályzatunkat.
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Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor az Ön Személyes Adatait más forrásokból szerezzük
meg. Így tevékenységünk keretében bármilyen módon (pl.: személyes, telefonos vagy írásbeli
beszélgetés során, elektronikus és/vagy papíralapú formátumban) hozzájuthatunk az Ön Személyes
Adataihoz:
✓ a Zentiva-csoport részét képező egyéb jogi személyek révén (a Zentiva-csoport részét képező
jogi személyek listáját az alábbi (P) pontban tekintheti meg); és/vagy
✓ más jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező köz- vagy
magánjogi jogalanyok révén (pl.: törvényes feladataik gyakorlása során, beleértve az ellenőrzést
és a vizsgálatot, az Ön munkáltatója vagy más központi/helyi közintézmények/hatóságok révén,
vagy kereskedelmi partnerünkön keresztül stb.); és/vagy
✓ egyesülés, eszközvásárlások vagy adósság-átruházások következtében; és/vagy
✓ más személyek által adott tájékoztatás nyomán (pl.: olyan személyektől, akik az Ön által
feltételezett, a Zentivához köthető mellékhatásokról számoltak be, autóbalesetben érintett olyan
személyektől, akik nem tulajdonosai a balesetben érintett járműnek stb.); és/vagy
✓ nyilvános forrásokból (pl.: szakirodalomból).
Amennyiben az Ön Személyes Adatait egy egyéni harmadik fél adja át nekünk, úgy tekintjük, hogy
Ön előzetesen engedélyezte Személyes Adatainak felhasználását és közzétételét. Az ilyen egyéni
harmadik fél kötelessége, hogy meggyőződjön arról, hogy rendelkezik-e a szükséges
felhatalmazással az Ön Személyes Adatainak felhasználására és számunkra történő átadására,
mielőtt ezt megtenné. Hasonlóképpen, amennyiben Ön egy egyéni harmadik fél Személyes adatait
adja át nekünk, úgy tekintjük, hogy Önt az illető magánszemély harmadik fél már felhatalmazta erre.
Továbbá, amennyiben az Ön olyan Személyes Adatait kezeljük, amelyeket egy jogi személy
harmadik féltől kaptunk, ez utóbbi köteles az Ön Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos
szükséges információkat az Ön rendelkezésére bocsátani, beleértve a számunkra történt közlést is.
Amennyiben ez a jogi személy harmadik fél nem bocsátja az Ön rendelkezésére a Személyes
Adatainak kezelésével kapcsolatos szükséges információkat, beleértve a nekünk történt közlést is,
kérjük, forduljon közvetlenül az adott jogi személy harmadik félhez.
(B) Az általunk kezelhető Személyes Adatok (kategóriái)

Tevékenységünk keretében fizikai és/vagy elektronikus formában gyűjthetjük az Ön Személyes
Adatait, amelyeket a ránk vonatkozó jogszabályokkal és az ezen Adatvédelmi Politikában
meghatározott irányelvekkel összhangban tárolunk, rögzítünk, felhasználunk és egyéb módon
kezelünk.
Az általános szabály szerint csak olyan Személyes Adatokat gyűjtünk és rendeljük el továbbításukat,
amelyek az Önnel való kapcsolatunk jellegétől függően a célnak megfelelőek, relevánsak és
tevékenységünk keretein belül feltétlenül szükségesek.
Általános szabály továbbá, hogy nem gyűjtünk a Személyes Adatok különlegesnek tekintett
kategóriáiba tartozó adatokat, úgymint: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló adatokat, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, egészségügyi
adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatokat („Érzékeny személyes adatok”), kivéve a személyes adatok védelméről szóló
jogszabályokban meghatározott különleges és korlátozott körülmények és formák esetén (pl. az
emberi fogyasztásra szánt gyógyszertermékek vagy az orvostechnikai eszközök magas minőségi és
biztonsági színvonalának biztosítása céljából).
Ezért abban az esetben:
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➢ Ha Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból (akár csak tájékozódás céljából) meglátogatja a
honlapunkat, és elfogadja az összes cookie-t, akkor csak azokat a Személyes Adatokat
kezeljük, amelyek Önre vonatkoznak, és amelyek az Ön internetes hitelesítéséhez kapcsolódnak,
mint például:
✓ IP-cím;
✓ az Ön által használt böngésző típusa;
✓ nyelvi beállítások;
✓ hozzáférési munkamenetek;
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kapcsolatba lép velünk, vagy bármilyen más módon
kapcsolatba lép velünk, akkor azokat a Személyes Adatokat kezeljük, amelyek Önre
vonatkoznak, és amelyeket saját döntése alapján közöl velünk, mint például:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (e-mail cím) / (személyes / szakmai) telefonszám, postacím
– ha van ilyen;
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ fizikai és/vagy elektronikus aláírás;
✓ szakterület / foglalkozás / szakma / munkahely / szakmai cím / szakterület / szakmai
fokozat / tudományos fokozat - ha van ilyen.
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy feliratkozik hírleveleinkre, akkor az Önre vonatkozó Személyes
Adatokat kezeljük, vagyis legalább a következő információkat:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (személyes / szakmai e-mail cím);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus, ideértve többek között az
Ön hozzájárulását – engedélyét és/vagy azok visszavonását);
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy bármilyen módon és bármilyen útvonalon bejelent nekünk egy
feltételezett nemkívánatos eseményt, akkor Önre mint bejelentőre (azaz a feltételezett
nemkívánatos eseményt bejelentő személyre) vonatkozóan kezeljük az Ön Személyes Adatait,
vagyis legalább a következő információkat:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (postai cím vagy levelezési cím (e-mail) vagy személyes /
szakmai telefonszám);
✓ az Ön képzettsége (amennyiben Ön egészségügyi szakember);
✓ a feltételezett nemkívánatos eseményt észlelő személy monogramja és/vagy egyéb
azonosító adatai, mint például: születési dátum, életkor / korcsoport, nem, a
terhesség időszaka (ha van ilyen);
✓ a feltételezett nemkívánatos esemény leírása, például a tapasztalt jelek és tünetek, a
feltételezett nemkívánatos esemény bekövetkezésének időpontja és a feltételezett
nemkívánatos esemény hatása;
✓ hang (abban az esetben, ha a feltételezett mellékhatást a farmakovigilanciai
szolgálat külön erre a célra fenntartott vezetékes vonalán jelenti be);
✓ aláírás (fizikai és/vagy – adott esetben – elektronikus aláírás);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ az érintett termék neve.
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy bármilyen módon és bármilyen útvonalon termékminőségi panaszt
nyújt be számunkra, akkor Önre, mint panaszbejelentőre (azaz a termékminőségi panaszt
bejelentő személyre) vonatkozóan kezeljük az Ön Személyes Adatait, vagyis legalább a
következő információkat:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (postai cím vagy levelezési cím (e-mail) vagy személyes /
szakmai telefonszám);
✓ az Ön képzettsége (amennyiben Ön egészségügyi szakember);
✓ a termékminőségi panasz leírása;
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✓ aláírás (fizikai és/vagy – adott esetben – elektronikus aláírás);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ az érintett termék neve.
Ha Ön a Zentiva alkalmazottja szeretne lenni, és ezért a honlapunkon elérhető módon, vagy
bármilyen más úton, akár előzetes kérésünkre, akár saját kezdeményezésére kapcsolatba lép
velünk, akkor az Önre vonatkozó alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (telefonszám, levelezési cím (e-mail));
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ a kívánt foglalkozásra / osztályra / városra vonatkozó adatok;
✓ az oktatásra, képzésre és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (az Ön döntése
alapján az önéletrajzában közölt adatok);
✓ aláírás (fizikai és/vagy – adott esetben – elektronikus aláírás);
✓ egyéb adatok: az önéletrajzában és/vagy a szándéknyilatkozatban bemutatni kívánt
adatok.
A felvételi és kiválasztási folyamat lefolytatásához nincs szükségünk egyéb Személyes
Adatokra, így például többek között a következőkre:
✓ kép (fotó);
✓ személyazonosító okmányok másolatai;
✓ végzettséget igazoló okmányok másolatai;
✓ bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információk;
✓ az Ön egészségi állapotára vonatkozó információk stb.
Abban az esetben, ha Ön jogszerűen vagy szerződésszerűen képvisel egy jogi személyt (jogi
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli közjogi vagy magánjogi személyt),
amelynek nevében bármilyen okból, bármilyen módon és eszközzel fellép Vállalatunkkal
szemben, akkor az Önre vonatkozó alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév);
✓ kapcsolattartási adatok (levelezési / számlázási cím, e-mail cím, (személyes /
szakmai) telefonszám);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ szakterület / foglalkozás (munkahely, szakmai cím, névjegykártya);
✓ aláírás (fizikai és/vagy – adott esetben – elektronikus aláírás);
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy egy velünk kötendő szerződés részese lesz, az Önre
vonatkozó alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév, adóazonosító szám / nemzeti személyazonosító
szám);
✓ kapcsolattartási adatok (lakcím / számlázási cím, (személyes / szakmai)
telefonszám, e-mail cím);
✓ szakterület / foglalkozás – ha van ilyen (adott esetben munkahely, szakma, szakmai
cím, szűkebb szakterület, szakmai fokozat, tudományos cím);
✓ aláírás (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ a szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumok / bizonyítékok.
Amennyiben Ön olyan egészségügyi szakember, akivel kapcsolatban állunk, az Önre
vonatkozó alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév, adott esetben szakmai azonosító – amennyiben
szükséges);
✓ kapcsolattartási adatok ((személyes / szakmai) telefonszám, (személyes / szakmai)
e-mail cím);
✓ szakterület / foglalkozás (munkahely, szakma, szakmai cím, szűkebb szakterület,
szakmai fokozat, egyetemi cím);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ aláírás (fizikai és/vagy elektronikus);
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✓ kép (adott esetben szakmai eseményen készített fotók);
✓ hang (ajánlások – amennyiben van ilyen).
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy általunk megvételre kínált árukat vásárol (pl. elektronikai
készülékek, bútorok, személygépkocsik, hulladékok stb.), akkor az Önre vonatkozó alábbi
Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév, adóazonosító szám / nemzeti személyazonosító
szám);
✓ kapcsolattartási adatok (lakcím / számlázási cím);
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
✓ aláírás (fizikai és/vagy elektronikus);
➢ Ha Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból ellátogat Vállalatunkhoz, akkor az Önre vonatkozó
alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok (név, vezetéknév, azonosító szám (csak olvasásra), gépjármű
rendszáma (a rendszámfelismerés lehetősége nélkül), munkahely, szakmai cím, a
helyes gyártási gyakorlatokkal és a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos belső képzési kérdőívből származó adatok (adott esetben),
érkezési / indulási idő, a meglátogatni kívánt helyszín, kép (az arcfelismerés
lehetősége nélkül), elektronikus holografikus aláírás);
✓ az egészségi állapotra vonatkozó általános adatok (testhőmérséklet, COVID-19
tünetei, COVID-19-nek való kitettség);
➢ Ha Ön autóbalesetet szenved, a balesetben érintett jármű a mi tulajdonunkban vagy
használatunkban van, és az autóbaleset egyezség útján rendeződik, akkor az Önre vonatkozó
alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ azonosító adatok, annak megadásával, hogy Ön a balesetben érintett járművezető
és/vagy a balesetben érintett jármű tulajdonosa vagy a baleset szemtanúja-e (név,
vezetéknév, születési dátum, vezetői engedély – sorozatszám, szám, kategória,
érvényesség (a megfelelő megadandó));
✓ kapcsolattartási adatok, annak megadásával, hogy Ön a balesetben érintett
járművezető és/vagy a balesetben érintett jármű tulajdonosa vagy a baleset
szemtanúja-e (teljes postai cím, személyes / szakmai telefonszám vagy e-mail cím
(a megfelelő megadandó));
✓ a balesetre vonatkozó adatok (a közlekedési baleset időpontja, földrajzi helye és
helyszíne, a baleset körülményei, a baleset vázlata);
✓ a balesetben érintett jármű adatai (márka, típus, rendszám, nyilvántartási ország);
✓ a biztosításra vonatkozó adatok (biztosítási kötvény (felelősségbiztosítás /
zöldkártya), biztosítótársaság (ügynökség vagy biztosítási alkusz), a biztosítási
kötvény száma és érvényességi ideje, a biztosítási kötvény kárfedezete);
✓ aláírás;
✓ a kommunikáció tartalma (fizikai és/vagy elektronikus);
➢ Abban az esetben, ha Ön, mint bejelentő, vagy elkövető, vagy tanú, vagy harmadik fél,
úgy dönt, hogy korrupciós ügyet vagy bármilyen más ügyet kíván bejelenteni, akkor az
Önre vonatkozó alábbi Személyes Adatokat kezeljük:
✓ Azonosító adatok (név, vezetéknév, munkavállalási és tartózkodási engedély száma
(ha van ilyen), aláírás, fegyelmi rendszabályok / intézkedések);
✓ Kapcsolattartási adatok (személyes telefonszám, személyes e-mail cím, a
kommunikáció tartalma, vészhelyzet esetére egy hozzátartozó elérhetősége).
Az előzőektől eltérően fenntartjuk a jogot, hogy jogi és/vagy szerződéses kötelezettségeink és/vagy
egyéb kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez szükséges egyéb Személyes Adatokat kérjünk Öntől,
szigorúan a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
Amennyiben Ön nem járul hozzá személyes adatainak megadásához, nem tudjuk elvégezni az itt
említett vagy a jogi és/vagy a szerződéses kötelezettségeink körébe tartozó tevékenységeket.
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(C) A Személyes Adatok Adatkezelésének tervezett célja, valamint az Adatkezelés jogalapja

(C.1.) A Személyes Adatok Adatkezelésének tervezett célja
Az Önnel való kapcsolatunk jellegétől függően mi, mint a Személyes Adatok (közös) kezelője, az
Ön Személyes adatait rendes üzleti tevékenységünk folytatása érdekében a ránk vonatkozó jogi
rendelkezésekkel összhangban kezeljük, mely tevékenység adott esettől függően a következők
szerint végezhető:
✓ közönségkapcsolatok és/vagy kereskedelmi kapcsolatok irányítása, kommunikáció,
üzletfejlesztés;
✓ a termékeink és/vagy a Vállalatunk által gyártott és/vagy forgalmazott termékek
nyilvántartásának, gyártásának, behozatalának, kivitelének és/vagy forgalmazási rendszerének
irányítása;
✓ a minőségbiztosítási rendszer irányítása;
✓ a farmakovigilancia-rendszer irányítása;
✓ toborzás, valamint az emberi erőforrások, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság és
vészhelyzetek kezelése, ideértve többek között a határokon átnyúló súlyos egészségügyi
veszélyekkel szembeni védelmet – COVID-19;
✓ az egészségügyi és gyógyszertermékek vagy orvostechnikai eszközök magas minőségi és
biztonsági színvonalának biztosítása;
✓ kereskedelmi szerződések kezelése;
✓ a pénzügyi / számviteli dokumentumok és a pénzügyi források kezelése;
✓ az informatikai erőforrások kezelése;
✓ jogi segítségnyújtás és/vagy képviselet;
✓ a dokumentumok és az archiválási rendszer kezelése;
✓ a fizikai biztonsággal, a személyek és a vagyon biztonságával és védelmével, valamint az
információfeldolgozás és -közlés eszközeihez kapcsolódó operatív tevékenységek
biztonságával összefüggő irányítási tevékenység;
✓ a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartatásának kezelése, többek között az
ellenőrzési és vizsgálati tevékenységek, valamint az illetékes (központi és/vagy helyi)
közintézményekkel / közhatóságokkal való együttműködés vonatkozásában;
✓ a Zentiva vagyonának, vagy a Zentiva ügyfelei és beszállítói vagyonának védelme;
✓ belső nyilvántartásaink / bejegyzéseink / belső jegyzőkönyveink kezelése;
✓ jogi jelentéstétel;
✓ vállalatirányítás;
✓ rendezvényszervezés és -fenntartás.
(C.2.) Az Adatkezelés jogalapja
Az Önnel való kapcsolatunk jellegétől függően kezeljük az Önre vonatkozó Személyes Adatokat,
ha ehhez az Ön hozzájárulása birtokában vagyunk (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének a) pontja alapján); és/vagy amennyiben a Személyes Adatokra szerződés
teljesítéséhez van szükség (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapján); és/vagy amennyiben a Személyes Adatokra azért van szükség, hogy jogi
kötelezettségünknek eleget tegyünk (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontja alapján); és/vagy bizonyos jogos érdek kielégítése érdekében, amely nem élvez elsőbbséget
az Ön alapvető jogaival és szabadságaival szemben (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének f) pontja alapján).
Amennyiben az Ön Személyes Adatait kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (például ha
Ön jelentkezik egy álláshirdetésre a Zentivánál), Ön bármikor, ingyenesen visszavonhatja
hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett
Adatkezelés jogszerűségét.
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Az Ön alapvető jogainak és szabadságjogainak sérelme nélkül, az Ön személyes adatait kezelhetjük
bizonyos – alább felsorolt – jogos érdekek kielégítése érdekében:
✓ a jogsértések – ezen belül az összeférhetetlenség, a vesztegetés, a csalás, a pénzmosás és a
terrorcselekmények finanszírozása – megelőzése, felderítése és kivizsgálása;
✓ üzletfejlesztés;
✓ a kereskedelmi kockázatok elemzése és kezelése;
✓ a minket, a Zentiva-csoporthoz tartozó jogi személyt vagy más (szerződéses) partnert megillető
törvényes vagy szerződéses jog vagy kötelezettség védelme vagy érvényesítése (a Zentivacsoport részét képező összes jogi személyt az alábbi (P) pontban tekintheti meg);
✓ belső nyilvántartásaink / bejegyzéseink / belső jegyzőkönyveink kezelése;
✓ a szervezeti erőforrások kezelése;
✓ a Zentiva vagyonának, vagy a Zentiva ügyfelei és beszállítói vagyonának védelme / biztonsága;
✓ bármely követeléssel, keresettel vagy eljárással kapcsolatban (ideértve többek között, de nem
kizárólagosan: dokumentumok elkészítése és felülvizsgálata; ügyletek megkötéséhez szükséges
dokumentáció elkészítése; jogi tanácsadás biztosítása és egyezségkötés elősegítése);
✓ a tevékenységünkre vonatkozó szabályoknak, törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés,
beleértve az illetékes központi és/vagy helyi közintézményekkel / közhatóságokkal való
együttműködést.
(D) Azok a feltételek, amelyek mellett felfedhetjük az Ön Személyes Adatait

Az Ön Személyes Adatait a Zentiva, mint a Személyes Adatok (közös) kezelője használja fel.
A Zentiva az Adatkezelés céljaihoz kapcsolódó tevékenységeinek megkönnyítése érdekében adott
esetben és kizárólag jogszerű és konkrét célból az Ön személyes adatai átadhatók a következőknek:
✓ Ön, illetve adott esetben az Ön kijelölt képviselői;
✓ a Zentiva-csoport részét képező egyéb jogi személyek (a Zentiva-csoport részét képező jogi
személyek listáját az alábbi (P) pontban tekintheti meg);
✓ egyéb (szerződéses) partnerek (pl.: (szerződéses) partnerek, akik közvetlenül vagy közvetve
részt vesznek a szerződésünk megkötésében, teljesítésében, módosításában és/vagy
megszüntetésében);
✓ banki intézmények, bármilyen típusú pénzátutalással kapcsolatban;
✓ központi és/vagy helyi illetékes közintézmények / hatóságok;
✓ operatív szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (pl.: követeléskezelési és behajtási szolgáltatók,
futárok, távközlési, informatikai, archiválási stb. szolgáltatók);
✓ külső tanácsadóink (pl.: auditorok, ügyvédek stb.);
✓ bármely érintett harmadik fél szolgáltató, amennyiben a honlapjaink harmadik féltől származó
hirdetéseket, bővítményeket vagy tartalmakat használnak;
✓ üzleti partnerek, befektetők, (jelenlegi vagy jövőbeni) engedményesek, a vállalkozás eszközeit
érintő tranzakciók megkönnyítése céljából (ideértve többek között az egyesülést, az akvizíciót,
a követelés-átruházást vagy az eszközértékesítést is),
a címzettek előzőekben meghatározott kategóriáira vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően.
(E) A gyermekekre vonatkozó adatvédelmi politika;

Honlapunk (honlapjaink) felnőtt közönségnek szól(nak).
Nem kezeljük szándékosan olyan személyek Személyes Adatait, akikről tudjuk, hogy 16 év alattiak.
A 16 év alatti személyek Személyes Adatait csak a szülő vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy
előzetes hozzájárulásával kezeljük. Az ilyen törvényes képviselő kérésre jogosult a 16 év alatti
személyek által megadott adatok megtekintésére és/vagy az alábbi (K) pontban meghatározott jogok
gyakorlására.
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(F) A Személyes Adatok nemzetközi továbbítása

Üzleti tevékenységünk nemzetközi jellege miatt előfordulhat, hogy a jelen Adatvédelmi Politikában
meghatározott célokkal összefüggésben a Zentiva-csoporton belül és a fent említett harmadik
feleknek továbbítanunk kell az Ön Személyes Adatait. Emiatt előfordulhat, hogy az Ön Személyes
Adatait olyan országokba továbbítjuk, amelyekben az Ön tartózkodási helye szerinti országban
alkalmazottaktól eltérő törvények és adatvédelmi megfelelési követelmények érvényesek.
Amennyiben Személyes Adatait az EGT-ből az EGT-n kívüli olyan címzetteknek továbbítjuk,
amelyek nem szerepelnek a megfelelő joghatóságok között, ezt az általános szerződési feltételek
alapján tesszük. Az alábbi elérhetőségeken kérheti az általános szerződési feltételeink egy példányát:
✓ postacím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C; és/vagy
✓ e-mail: DPO@zentiva.com,
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön a Személyes Adatait közvetlenül egy EGT-n kívül
működő Zentiva-szervezetnek továbbítja, nem vagyunk felelősek az Ön Személyes Adatainak ilyen
továbbításáért. Ennek ellenére az Ön Személyes Adatait – azon időponttól kezdve, amikor az
adatokat megkapjuk – a jelen Adatvédelmi Politika rendelkezéseivel összhangban kezeljük.
Önre nem terjed ki olyan döntés hatálya, amely Személyes Adatainak automatikus kezelésén alapul,
ideértve a profilalkotást is.
(G) Hogyan tartjuk biztonságban az Ön Személyes Adatait

A Zentiva megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával az Ön Személyes
Adatait olyan módon kezeli, amely biztosítja a Személyes Adatok megfelelő biztonságát, beleértve
a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy
sérülés elleni védelmet.
Rendelkezünk a Személyes Adatok védelmét, bizalmas kezelését és biztonságát szavatoló politikák,
eljárási standardok és képzések keretrendszerével, és rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk
alkalmazott intézkedések megfelelőségét, hogy megőrizzük a birtokunkban lévő Személyes Adatok
biztonságát.
Mivel azonban az internet egy nyitott rendszer, az információ interneten keresztül történő
továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár minden észszerű intézkedést megteszünk az Ön
Személyes Adatainak védelme érdekében, nem garantálhatjuk az interneten keresztül felénk
továbbított Személyes Adatainak biztonságát. Minden ilyen jellegű továbbítás az Ön saját
felelősségére történik, és Ön felelős annak biztosításáért, hogy a nekünk küldött Személyes Adatok
továbbítása biztonságosan történjen.
(H) Hogyan őrizzük meg az Ön Személyes Adatainak pontosságát

Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt Személyes Adatai
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és hogy az általunk kezelt pontatlan vagy
hiányos Személyes Adatokat (tekintettel az adatkezelés céljaira) haladéktalanul töröljük,
helyesbítsük vagy kiegészítsük.
Időről időre megkérhetjük Önt, hogy erősítse meg Személyes Adatai pontosságát. Bármikor
kapcsolatba léphet velünk a pontatlan vagy hiányos Személyes Adatai helyesbítésére, kiegészítésére
vagy törlésére irányuló kéréssel. További részletekért kérjük, olvassa el a Személyes Adataival
kapcsolatos jogairól szóló (K) pontot.
(I) A Személyes Adatok mennyiségének minimalizálása

Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön általunk kezelt Személyes Adatai az ezen
Adatvédelmi Politikában meghatározott célokhoz kapcsolódva ésszerűen szükséges Személyes
Adatokra korlátozódjanak.
8 / 18. oldal

C3-Confidential

(J) Az Ön Személyes Adatainak megőrzési ideje

Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön Személyes Adatait csak az ezen
Adatvédelmi Politikában meghatározott célokhoz szükséges minimális ideig kezeljük. Az Ön
Személyes Adatai megőrzésének időtartamát a következő kritériumok alapján határozzuk meg:
(1) Személyes Adatait csak addig őrizzük meg az Ön azonosítását lehetővé tevő
formában, amíg:
(a) folyamatos kapcsolatot tartunk fenn Önnel (pl. hosszú távú, folyamatos
kapcsolatban állunk); vagy
(b) törvény kötelez minket az Ön Személyes Adatainak megőrzésére (pl.
társadalombiztosítási és nyugdíjügyekből eredő kötelezettségekkel
kapcsolatosan); vagy
(c) az Ön Személyes Adatai az ezen Adatvédelmi Politikában meghatározott
jogszerű célokkal összefüggésben szükségesek (pl. a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatosan),
ezenfelül:
(2) az alábbi időtartamra:
(a) bármely alkalmazandó elévülési idő (azaz bármely olyan időszak, amely alatt
bármely személy jogi igényt támaszthat velünk szemben az Ön Személyes
Adataival kapcsolatban, vagy bármely hatóság jogi eljárást kezdeményezhet,
amelyben az Ön Személyes Adatai relevánsak lehetnek); és
(b) további két (2) hónapos időszak az alkalmazandó elévülési idő lejártát
követően (hogy ha egy személy az elévülési idő lejártakor követelést támaszt,
még legyen észszerű időnk azonosítani az adott követelés szempontjából
releváns Személyes Adatokat, vagy ha bármely hatóság eljárást
kezdeményez, még rendelkezzünk releváns dokumentációval),
és:
(3) ezen túlmenően, ha bármilyen releváns jogi igényt támasztanak, vagy bármilyen más
jogi eljárást kezdeményeznek, az adott jogi igénnyel vagy eljárással kapcsolatban
szükséges további időszakokig tovább folytathatjuk az Ön Személyes Adatainak
kezelését.
A fenti (a) és (b) bekezdésekben említett időszakok alatt az Ön Személyes Adatainak kezelését azok
tárolására és biztonságának fenntartására korlátozzuk, kivéve, ha ezen adatokat bármilyen jogi
követeléssel vagy az alkalmazandó jog szerinti kötelezettséggel összefüggésben felül kell vizsgálni.
Miután a fenti (1), (2) és (3) bekezdésekben meghatározott időszakok − az adott esetben
alkalmazandó időtartamot figyelembe véve − lejártak, a vonatkozó Személyes Adatokat véglegesen
töröljük vagy megsemmisítjük, vagy pedig anonimizáljuk.
(K) Az Ön Személyes Adataival kapcsolatos jogai

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában Ön a következő jogokkal rendelkezik:
✓ hozzáférési jog, ami azt jelenti, hogy jogosult visszajelzést kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy
Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult hozzáférni az
Ön Személyes Adataihoz és az Adatkezelésre vonatkozó információkhoz;
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✓ helyesbítéshez való jog, ami azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítsék az Ön pontatlan Személyes Adatait és/vagy − egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat alapján – kiegészítsék hiányos Személyes Adatait;
✓ törléshez való jog / elfeledtetéshez való jog, ami azt jelenti, hogy jogosult kérni tőlünk az Ön
Személyes Adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben: az Ön Személyes
Adatai már nem szükségesek az adatgyűjtés vagy a más módon történő adatkezelés céljának
eléréséhez; vagy Ön visszavonja az Adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az
Adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy Ön tiltakozik az Adatkezelés ellen, és az
Adatkezelésre nincs magasabb rangú jogalap; vagy az Ön Személyes Adatait jogellenesen
kezelték; vagy az Ön Személyes Adatait a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt
törölni kell; a fent említett indokok nem alkalmazhatók, amennyiben az Adatkezelés a
következőkhöz szükséges: a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog
gyakorlása; vagy olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely valamely ránk vonatkozó jogszabály
alapján Adatkezeléssel jár, vagy közfeladat végrehajtása vagy ránk ruházott hivatalos hatósági
jogkör gyakorlása; vagy a közegészségügy területén felmerülő közérdekű okok; vagy közérdekű
archiválási célok, tudományos vagy történeti kutatási célok vagy statisztikai célok, amennyiben
a törléshez való jog / az elfeledtetéshez való jog valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan
veszélyeztetné az Adatkezelés céljainak elérését; vagy jogi igények megállapítása, gyakorlása
vagy védelme;
✓ az Adatkezelés korlátozásához való jog, ami azt jelenti, hogy Ön jogosult kérni tőlünk az
Adatkezelés korlátozását, amennyiben: Ön vitatja a Személyes Adatai pontosságát – a
korlátozás egy olyan időtartamra szól, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a
Személyes Adatai pontosságát; vagy az Adatkezelés jogellenes, és Ön elutasítja a Személyes
Adatai törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy az Adatkezelés
céljaihoz már nincs szükségünk az Ön Személyes Adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi
igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az Adatkezelés
ellen – azon időtartamra, amely alatt ellenőrizhetjük, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget
élveznek-e az Önéivel szemben;
✓ az adathordozhatósághoz való jog, azaz Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó,
rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá hogy ezeket a személyes adatokat egy másik szervezetnek
továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk, amennyiben ez technikailag
megvalósítható, és amennyiben az Adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az
Adatkezelést automatizált eszközökkel végzik;
✓ a tiltakozáshoz való jog, azaz Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon a Személyes Adatainak olyan kezelése ellen, amelynek alapja közfeladat
végrehajtása vagy ránk ruházott hivatalos hatósági jogkör gyakorlása vagy jogos érdekünk,
ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is, ami az Ön Személyes Adatai kezelésének
megszüntetését eredményezi, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelés olyan
kényszerítő erejű jogos indokok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények megállapításához,
gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak;
✓ a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás
előtt adott hozzájárulás alapján történt Adatkezelés jogszerűségét, amennyiben az általunk
végzett Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása;
✓ panasz benyújtásának joga a következő hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság;
✓ az a jog, hogy ne terjedhessen ki Önre olyan döntés hatálya, amely kizárólag automatizált
Adatkezelésen alapul − ideértve a profilalkotást is −, amely Önt érintő joghatásokat
eredményez vagy ehhez hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt, kivéve, ha az ilyen
Adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy
azt a ránk vonatkozó jogszabály engedélyezi, és amely ezenkívül megfelelő intézkedéseket ír
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elő az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy az
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
A helyi adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) történő
panasz benyújtási jogának kivételével, a fentiekben felsorolt jogokat írásbeli kérelem megküldése
útján gyakorolhatja:
✓ a következő e-mail címre: dpo@zentiva.com
✓ a Vállalat székhelyén: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Általános szabály, hogy nem tudunk elfogadni Öntől szóbeli (telefonos vagy személyes) kéréseket,
mivel nem tudunk azonnal választ adni anélkül, hogy előbb ne elemeznénk kérését és tudnánk
biztonságosan azonosítani Önt. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérés
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk a kérés beérkezését követően tett
intézkedéseinkről. Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, amely esetben a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a meghosszabbítás tényéről és
a késedelem okairól.
Nem terjed ki Önre olyan döntés hatálya, amely kizárólag Személyes Adatainak automatikus
kezelésén alapul, ideértve a profilalkotást is.
(L) Direkt marketing

Ön bármikor leiratkozhat e-mail címlistánkról, ha kapcsolatba lép az adatvédelmi tisztviselővel,
akinek elérhetőségei az alábbi (M) pontban találhatók.
(M) Kapcsolattartási adatok

Az ezen Adatvédelmi Politikával vagy Személyes Adatainak Adatkezelésével kapcsolatban
felmerülő kérdéseivel vagy aggályaival forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz, az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Adatvédelmi Tisztviselő)
e-mail cím: dpo@zentiva.com
a Vállalat székhelyén: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C
(N) Ezen Adatvédelmi Politikában felsorolt fogalmak meghatározásai

✓ „Megfelelő joghatóság”: az Európai Bizottság által hivatalosan kijelölt, a Személyes
Adatok számára megfelelő szintű védelmet biztosító joghatóság.
✓ „Kapcsolt vállalkozás”: minden olyan személy, aki az adott időpontban az AI Sirona
(Luxembourg) Acquisition S.a.r.l. (B223382 számú társaság, székhelye: 2-4 rue Beck L1222 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, lásd (U) pont) irányítása alatt áll, vagy
vele közös irányítás alatt áll. E dokumentum alkalmazásában az „irányítás” kifejezés (és
annak nyelvtani változatai) a következőket jelenti: (i) egy vagy több közvetítőn keresztül
valamely Személy vezetősége vagy szabályzatai vonatkozásában fennálló utasítási jog
közvetlen vagy közvetett gyakorlási lehetősége a szavazati jogot biztosító értékpapírok
tulajdonjogán keresztül, szerződés alapján vagy egyéb módon, vagy (ii) egy vagy több
közvetítőn keresztül az ilyen személy kibocsátott szavazati értékpapírjai vagy egyéb
tulajdoni részesedése több mint ötven százalékának (50%) − vagy bármely más, az irányítás
gyakorlását lehetővé tevő, alkalmazandó jog szerinti százalékos arányának – közvetlen vagy
közvetett birtoklása.
✓ „Cookie”: egy kis fájl, amely egy honlap (többek között a mi honlapjaink)
meglátogatásakor kerül az Ön eszközére. Ezen Adatvédelmi Politikában a „Cookie”-ra való
hivatkozás magában foglalja az olyan analóg technológiákat is, mint az adatgyűjtő jelek és
a tiszta GIF-ek.
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✓ „Adatkezelő”: az a szervezet, amely eldönti, hogyan és miért történik a Személyes Adatok
kezelése. Számos joghatóságban az Adatkezelő viseli az elsődleges felelősséget az
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért.
✓ „Adatvédelmi hatóság”: az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásának
felügyeletével törvényesen megbízott független közhatóság.
✓ „EGT”: az Európai Gazdasági Térség.
✓ „Egészségügyi szakember”: az egészségügyi ágazatban, az orvostudományi ágazatban
vagy a kapcsolódó iparágakban dolgozó személy. Lehet például orvos, kórházi alkalmazott,
gyógyszerész.
✓ „Személyes adatok”: olyan információ, amely bármely természetes személyre vonatkozik,
vagy amely alapján bármely természetes személy közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
✓ „Kezel”, „(adat)kezelés” vagy „kezelt”: minden, ami a Személyes Adatokkal történik,
akár automatizált, akár nem automatizált eszközökkel, mint például gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
✓ „Adatfeldolgozó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő
nevében Személyes Adatokat dolgoz fel (az Adatkezelő alkalmazottainak kivételével).
✓ „Érzékeny személyes adatok”: a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre,
vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy mentális
egészségre, szexuális életre, tényleges vagy állítólagos bűncselekményekre vagy
büntetésekre vonatkozó, nemzeti azonosító számot vagy bármely más olyan információt
tartalmazó Személyes Adatok, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint érzékenynek
minősülhetnek.
✓ „Honlap”: a Vállalat / Zentiva által vagy a Vállalat / Zentiva nevében üzemeltetett vagy
fenntartott bármely honlap.
✓ „Általános szerződési feltételek”: az Európai Bizottság által elfogadott vagy valamely
adatvédelmi hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által jóváhagyott átruházási
záradékok.
(O) Ezen Adatvédelmi Politika felülvizsgálatai

Az Adatvédelmi Politikát előzetes értesítés nélkül rendszeresen felülvizsgáljuk. Ezen Adatvédelmi
Politika frissítéséről a humánerőforrás-osztály közreműködésével, a Vállalat / Zentiva intranetes
oldalán és/vagy a Vállalat hirdetőtábláján és/vagy a Vállalat / Zentiva elektronikus kommunikációs
rendszerén (e-mail) keresztül adunk tájékoztatást. Javasoljuk, hogy rendszeresen nyissa meg az
Adatvédelmi Politikát, hogy tájékozódjon arról, hogyan kezeljük munkaviszony keretében a
Személyes Adatokat.
(P)

A Közös Adatkezelők listája és a Zentiva vállalatirányítása – a Zentiva
fióktelepeinek listája

A ZENTIVA VÁLLALATIRÁNYÍTÁSA – A ZENTIVA SZERVEZETEINEK LISTÁJA
Vállalat neve
Cégjegyzékszám
Bejegyzett székhely (cím)
AL

Zentiva Pharma Albania sh.p.k

L61501034A
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AT

Zentiva GmbH

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Wien,
Ausztria

HERBS Trading GmbH

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Wien, Ausztria

BA

Zentiva Pharma d.o.o.

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo,
Bosznia-Herzegovina

BG

Zentiva Bulgaria EOOD

205801872

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center
Evropa, Building 15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgária

Alvogen Pharma Bulgaria
EOOD

201035481

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgária

Alvogen Pharma Trading
Europe EOOD

201400639

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgária

ALVOGEN CYPRUS
LIMITED

HE 271648

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Ciprus

RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED

HE 160948

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Ciprus

Zentiva Group, a.s.

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10
– Dolní Měcholupy, Cseh Köztársaság

Zentiva, k.s.

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 –
Dolní Měcholupy, Cseh Köztársaság

Theramex Czech Republic
s.r.o.

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 –
Nové Město, Cseh Köztársaság

Zentiva Pharma GmbH

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Németország

CY

CZ

D

(lev. cím: Linkstraße 2, D-10785
Berlin, Németország)
Winthrop Arzneimittel GmbH

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Németország
(lev. cím: Linkstraße 2, D-10785
Berlin, Németország)

13 / 18. oldal

C3-Confidential

DK

Zentiva Denmark ApS

41172029

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KØBENHAVN Ø, Dánia

F

Zentiva France

407 710 474

35 Rue du Val de Marne 75013
PARIS, Franciaország

HR

Zentiva d.o.o.

080774153

Avenija Većeslava Holjevca 40,
10 000, Zagreb, Horvátország

HU

Zentiva HU Kft.

01-09-876879

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28., Magyarország

Rutengo Hungary Investments
Kft.

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapest
1065, Magyarország

Zentiva Pharma Kft

01-09-873136

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
11/C. A. épület 3. emelet,
Magyarország

Helvepharm AG

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfeld, Svájc

CH

(lev. cím: Walzmühlestrasse 48, CH8500 Frauenfeld)
IN

Zentiva Private Limited

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai 400051, Maharashtra, India

IT

Zentiva Italia S.r.l.

MI - 1463705

Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milan,
Olaszország

LT

UAB Alvogen Baltics

302488462

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g.
30, Litvánia

LU

AI Sirona (Luxembourg)
Acquisition S.à r.l.

B223382

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Luxemburgi
Nagyhercegség

AI Excalibur (Luxembourg)
S.à r.l.

B242040

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Luxemburgi
Nagyhercegség

AIvogen IPco S.à r.l.
(felszámolás alatt)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Luxemburgi
Nagyhercegség
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Alvogen Balkans Luxembourg
S.à r.l.

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Luxemburgi
Nagyhercegség

Alvogen Malta Operations
ROW Holdings Ltd.

C75429

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Málta

Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd.

C71197

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Málta

M
K

Zentiva Pharma Macedonia
DOOEL Skopje

6708072

Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje,
Észak-Macedónia

NL

EuroGenerics Holding B.V.

34157118

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Hollandia

PL

Zentiva Polska Sp.z.o.o.

KRS: 691403
(REGON: 368094510)

North Gate Buildings, Bonifraterska
Street 17, 00-203 Warsaw,
Lengyelország

Alvogen Pharma Sp.z.o.o.

KRS: 610747

North Gate Buildings, Bonifraterska
Street 17, 00-203 Warsaw,
Lengyelország

M

(REGON: 364124728)
Alvogen Poland Sp.z.o.o.

KRS: 394178
(REGON: 301740600)

North Gate Buildings, Bonifraterska
Street 17, 00-203 Warsaw,
Lengyelország

PT

Zentiva Portugal, Lda

503103551

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A,
8º Piso, 1495-190 Algés – Portugália

RO

Zentiva S.A.

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bucurest, Románia

SOLACIUM PHARMA
S.R.L.

J40/23565/2007

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, Area A,
3rd floor, District 3, Bucharest,
Románia

BE WELL PHARMA S.R.L.

J23/4165/2017

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, 3rd
floor, Area B, Office no. 2, District 3,
Bucharest, Románia
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LaborMed-Pharma SA

J40/21114/2007

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 3rd district, Románia

Labormed Pharma Trading
SRL

J40/2501/2000

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 2nd floor, 3rd district, Románia

RS

Zentiva Pharma d.o.o

20607149

Milentija Popovica 5v, 2nd floor,
Beograd – Novi Beograd, Szerbia

RU

Zentiva Pharma LLC

1147748135590

Novoslobodskaya st., 31 / building 4
premises VI, Moscow, 127005,
Oroszország
(lev. cím: 12 Presnenskaya
naberezhnzya (embankment), 45 floor,
office 2, Vostok Federation Tower,
123112 Moscow)

Bittner Pharma LLC

1097746360271

18 Suschevsky Val street, Moscow,
127018, Oroszország

Zentiva, a.s.

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Szlovákia

Zentiva International a.s.

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Szlovákia

UA

Zentiva Ukraine LLC

38804488

Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kyiv,
Ukrajna

UK

Zentiva Pharma UK Limited

02158996

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
London, Egyesült Királyság

SK

(lev. cím: Felsted Business Centre,
Felsted, Essex, UK CM6 3LY)

XK

Creo Pharma Holdings
Limited

06096048

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, Egyesült
Királyság

Creo Pharma Limited

06082846

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, Egyesült
Királyság

ALVOGEN PHARMA
KOSOVO SH.P.K.

810809410

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Koszovó
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A ZENTIVA VÁLLALATIRÁNYÍTÁSA – A ZENTIVA FIÓKTELEPEINEK LISTÁJA
Vállalat neve

Ország

Fióktelep

Cégjegyzékszám Bejegyzett székhely
(cím)

Bulgária

ZENTIVA BULGARIA
BRANCH

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd., Trade Center
Evropa, Building
15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgária

Észtország

Zentiva Group, a.s. Eesti
filiaal

-

Tartu mnt 13, 10145
Tallinn, Észtország

Lettország

Zentiva Group, a.s. filiāle
Latvijā

-

Ģertrūdes iela 1010, Rīga, LV 1010,
Lettország

Litvánia

Zentiva Group, a.s.
Lietuvos filialas

-

Jogailos str. 9,
Vilnius, Litvánia

30/31-10724-4

Kritskog odreda 4/1,
81000 Podgorica,
Monetenegró

Zentiva Group,
a.s.

Zentiva Pharma
d.o.o.

Montenegró Zentiva Pharma d.o.o. – dio
stranog društva u Podgorici

ÉszakMacedónia

Zentiva Pharma d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje

4080011519677

Kozara 13A,
Skopje, ÉszakMacedónia

Albánia

Alvogen – Zyre
Perfaqesimi Tirane (alvó
vállalat)

L11817003

Rruga Themistokli
Germenji, Kulla
Ambasador,Kati 3,
Ap.1,Tirane,
Albánia

LaborMedPharma SA

Moldova

Reprezentanta “LabormedPharma SA” Moldova

1007600076302

MD-2004, 40 Lazo
S. Str., 7th floor,
office no. 4,
Chisinau, Moldovai
Köztársaság

Zentiva Pharma
Macedonia
DOOEL

Montenegró Alvogen Pharma
Makedonija export-import
DOOEL Gevgelija dio
stranog drustva u Crnoj
Gori

60013042

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Montenegró
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Alvogen Pharma
Trading Europe
EOOD

Kazahsztán

Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD képviseleti
iroda – Kazahsztán

120142012696

241, Bogenbay batyr
Street, Business
Centre Ordabasy,
050026, Almaty,
Kazahsztán

26628492

5-I, Brovarskyi
Avenue, 0200, Kyiv,
Ukrajna

(Представительство
„Алвоген Фарма
Трейдинг Юроп ЕООД“)
Ukrajna

Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD képviseleti
iroda – Ukrajna
(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП
ОТОВ")

Zentiva
International a.s.

Románia

ZENTIVA
INTERNATIONAL A.S.
HLOHOVEC
SUCURSALA
BUCURESTI

J40 /2438/2006

50 Th. Pallady Bld.,
3rd District,
Bucharest, Románia

Alvogen Malta
Operations
(ROW) Ltd.

Kazahsztán

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS
(ROW)" LTD V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN (Alvogen
Malta Operations (ROW)
LTD képviseleti iroda a
Kazah Köztársaságban).

160242006543

ALMATY,
ALMALINSKY
DISTRICT,
STREET
AUEZOVA, 48, KV
OFFICE 3/3

Ukrajna

Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd képviseleti
iroda

26550287

02002 Ukraine
Kyiv, Brovarsky
Ave, 5-I

Kazahsztán

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN" (Herbs
Trading GMBH képviseleti
iroda a Kazah
Köztársaságban).

111242013222

ALMATY,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM, 53,
FLOOR 2

HERBST Trading
GmbH
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