SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
ÜZLETFELEINK SZÁMÁRA RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS
KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL
A Novo Nordisk Hungária Kft. jogszabályi kötelezettség alapján védi az Ön személyes adatait. Jelen Tájékoztatás bemutatja,
hogyan kezeljük (gyűjtjük, használjuk, tároljuk, továbbítjuk) az Ön személyes adatait. Személyes adatait jelen Tájékoztatásban
írottaknak és a jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően kezeljük.

1. RÓLUNK
Személyes adatainak kezelése tekintetében felelős cég:
Adatkezelő neve: Novo Nordisk Hungária Kft.
email cím: info@novonordisk.hu
Címe: 1025 Budapest , Felső Zöldmáli út 35.
telefonszám: +36-1-325 9161
Cégjegyzékszám: 01-09-565840
Kérdés, felvilágosítás kérése esetén a fenti elérhetőségen vagy a info@novonordisk.hu e-mail címen bármikor felveheti a
kapcsolatot fenti adatkezelővel.
2. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA
Személyes adatait az alábbi módokon gyűjtjük:
•
Közvetlenül Öntől
•
Nyilvánosan elérhető publikációkból, honlapokról.
•
A Novo Nordisk csoport más tagvállalatától
3. MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT ?
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
•
Szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
•
Adatelemzések készítése céljából
•
Az
EFPIA
Transzparenciához
kapcsolódó
kötelezettségeink teljesítéséhez
•
Megfelelőségi belső vizsgálatok érdekében
•
Az Önnel való kapcsolattartás céljából
•
Rendezvényeken, konferenciákon történő részvétel
támogatásához
•
Az
Ön
által
feltett
kérdések,
észrevételek
megválaszolása érdekében
Ugyanakkor Ön nem köteles személyes adatait nekünk
átadni; ennek hiányában azonban nem biztos, hogy az Ön
által feltett kérdéssel, észrevétellel érdemben foglalkozni
tudunk.
4. MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK ?
A 3. pontban írott célok teljesítése érdekében alábbi
személyes adatait kezeljük:
•
Az Ön elérhetősége (neve, címe, telefonszámai, email címe, elsődleges rendelési helye, címe,
pecsétszám)
•
azon egészségügyi intézmény neve, címe, amelynél
Ön alkalmazásban áll és az osztály, ahol Ön dolgozik
•
Konferencián, rendezvényen történő részvételhez,
utazáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok
•
Konferencián,
rendezvényen
való
részvétellel
kapcsolatos költségek
•
Adófizetési-kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatokat
5.

SZEMÉLYES
ADATAI
KEZELÉSÉNEK
JOGALAPJA
Személyes adatainak kezeléséhez megfelelő jogalappal
kell rendelkeznünk. Jogszabályi rendelkezés alapján a 4.
pontban írott személyes adatait az alábbi jogalap
valamelyike alapján kezelhetjük:
•
•

az Önnel kötendő szerződéshez teljesítéséhez
szükséges
a Novo Nordisk-ra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges

6.

MILYEN MÓDON OSZTJUK MEG MÁSOKKAL
AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ?
Az Ön személyes adatait az alábbi személyekkel oszthatjuk
meg:
•
Szerződéses partnereinknek, akik szolgáltatást
végeznek a Novo Nordisknak. (pl. tanácsadók, ITszolgáltatók, pénzügyi intézmények, jogi irodák )

•

Novo Nordisk csoport más tagvállalatainak. más
országokban

7.

MIKOR ADJUK ÁT AZ ÖN SZEMÉLYES
ADATAIT AZ EU/EGT-N KÍVÜLRE ?
A 3. pontban írott célok elérése érdekében személyes
adatait az EGT-n kívülre átadhatjuk. Az EGT-n kívül
országok némelyikében a személyes adatok védelme nem
élvez olyan szintet, mint az EGT-n belül,
Személyes adatainak védelme érdekében az alábbi
garanciális elemeket használjuk adattovábbítás esetén:
•
Az adattovábbítás olyan Novo Nordisk tagvállalat
számára történik, amelyik az ún. “Binding Corporate
Rules”
alá
tartozik.
(https://www.novonordisk.com/about-novonordisk/corporate-governance/personal-dataprotection.html.)
•
A célország a az EU Bizottsága által is elismert
védelmet nyújtja a személyes adatok tekintetében.
•
Speciális szerződéses rendelkezéseket építettünk be
ún. Harmadik Országba történő adattovábbítás
esetére. Ezen rendelkezések másolatát az 1.
pontban írott elérhetőségek útján kérheti a Novo
Nordisktól.

8.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK SZEMÉLYES
ADATAIT ?
Személyes adatait az alábbi ideig tároljuk:
•
Jogszabályi rendelkezés által írott ideig; jellemzően
a szerződés teljesedésétől számított 6. év végig.

9.

AZ ÖN JOGAI SZEMÉLYES ADATAINAK
KEZELÉSE TEKINTETÉBEN
Általánosságban Ön személyes adatai tekintetében az
alábbi jogokkal rendelkezik::
•
Betekintést kaphat arra vonatkozóan, hogy milyen
személyes
adatokkal
rendelkezünk
Önre
vonatkozóan.
•
Másolatot kaphat személyes adatairól tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban.
•
Hozzáférhet aktuális adataihoz vagy kérhető azok
javítását.
•
Kérheti
személyes
adatainak
törlését,
megsemmisítését
•
Megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak
kezelését
•
ha
személyes
adatainak
kezelése
az
Ön
hozzájárulásán alapul, ezen hozzájárulást bármikor
visszavonhatja.
Hozzájárulásának
visszavonása
azonban nem érinti a korábbi adatfeldolgozás
jogszerűségét.
•
panaszt
tehet
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóságnál
személyes
adatainak kezelése tekintetében..

Jelenlegi jogszabályi rendelkezés alapján az Ön fenti jogai az adatfeldolgozás meghatározott körülményei esetén korlátozottak.
Jogainak érvényesítése érdekében vagy kérdése esetén az 1. pontban írott elérhetőségeket igénybe véve kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot.
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