Adatvédelmi Irányelv
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Az összegyűjtött adatok

1.1

Olyan adatokat gyűjtünk, amelyek segítenek weboldalunk fejlesztésében.
Bizonyos adatot közvetlenül Öntől kérünk, más adatot automatikusan gyűjtünk.
Minden automatikusan gyűjtött adat összesített formában kerül tárolásra és
nem használható fel az Ön, mint egyén azonosítására. Időnként olyan
magánjellegű információt kérünk Öntől, amely azonosíthatóvá teszi Önt, mint
személyt.

Ennek eredményeként, az általunk összegyűjtött információk két fő kategóriára
oszthatók:
a)

Összesített látogatói statisztikák

b)

Azonosításra alkalmas személyes adatok

Nem kapcsoljuk össze az összesített látogatói statisztikákat az azonosításra alkalmas
személyes adatokkal.
Összesített látogatói statisztikák
Amikor Ön a weboldalunkra látogat, automatikusan összegyűjtjük az általános
információkat a számítógépéről és annak helyzetéről, valamint arról a webhelyről,
ahonnan Ön érkezett, amennyiben az alkalmazandó. Ez az információ nem használható
fel az Ön, mint egyén azonosítására. Ezt az információt csak összesített formában
használjuk arra, hogy értesüljünk arról, hogy a felhasználók honnan érkeznek, mit
néznek meg és mit tesznek, valamint hol töltik el a legtöbb időt a weboldalon.
Automatikusan gyűjtött információ:
o

Elsődleges cookie-k támogatása (ha Ön engedélyezi cookie-k elhelyezését a
számítógépén)

o

Látogató azonosítója (olyan cookie által, amelyet ha lehetséges, a számítógépére
helyezünk)

o

Hivatkozás (azaz honnan érkezik, pl. google.com)

o

Látogatás dátuma és ideje

o

Területi és nyelvi beállítások (annak meghatározására, hogy Ön melyik országban
tartózkodik)

o

Operációs rendszer (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, stb.)

o

Böngésző és Böngésző Verzió (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari,
stb.)

o

Képernyőfelbontás (1280x1024, 1024x768, stb.)

o

JavaScript támogatás

o

Java támogatás

o

IP cím (számítógép címe az interneten)

o

A megtekintett weboldal címe

o

A megtekintett weboldal URL-je

Azonosításra alkalmas személyes adat
Időnként több személyes adatot kell gyűjtenünk Önről. Előfordulhat, hogy weboldalunk
bizonyos területei/részei regisztrációhoz kötöttek a bejelentkezéshez; kérhetünk Öntől
olyan adatot, mint például az életkor és foglalkozás, hogy jobban megérthessük a
látogatásának célját és ezáltal javítani tudjuk a látogatói élményét.
Minden esetben, amikor azonosításra alkalmas személyes adatot kérünk Öntől, amely
felhasználható az Ön, mint egyén azonosítására, az Ön hozzájárulását kérjük, és mindig
magyarázatot adunk arra vonatkozóan, hogy miért gyűjtjük az információkat, hogyan
gyűjtjük azokat, hogyan tároljuk, és hogyan tervezzük azok kezelését és felhasználását.
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Az adatok kezelése

2.1

Kizárólag a gyűjtési folyamat során megállapított célokra gyűjtünk és tárolunk
azonosításra alkalmas személyes adatokat. Amikor befejezzük az Ön adatainak
a megadott célra történő kezelését, adatait töröljük és megsemmisítjük az Ön
adatai védelmének biztosítása érdekében.
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Szenzitív adatok gyűjtése

3.1

A jelen weboldalon nem gyűjtünk és tárolunk szenzitív személyes adatot az Ön
egészségére, etnikai származására, vallási vagy politikai meggyőződésére stb.
vonatkozóan. Abban a ritka esetben, amikor szenzitív adat gyűjtésére van
szükség, azt a helyi adatvédelmi szabályok szigorú betartásával fogjuk
megtenni.
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Gyermekek védelme

4.1

Fontos a gyermekek személyes adatainak védelme. A Novo Nordisk nem
szándékozik a gyermekek azonosítására alkalmas személyes adatokat gyűjteni
(gyermeknek minősül a 18 évesnél fiatalabb személy) a szülő vagy törvényes
gyám hozzájárulása nélkül. A gyermekek NEM küldhetik el a Novo Nordisk
számára az azonosításukra alkalmas személyes adataikat a szüleik vagy
törvényes gyámjaik kifejezett hozzájárulása nélkül.
Adott esetben arra kérjük a gyermekeket, hogy ne küldjék el személyes
adataikat. Amennyiben gyermeke személyes adatot küldött el, és szeretné kérni

ezen
adatok
eltávolítását,
dataprivacy@novonordisk.com.

kérjük

vegye

fel

a

kapcsolatot
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Hogyan biztosítjuk az adatbiztonságot

5.1

Személyes adatok csak a szükséges mértékben kerülnek begyűjtésre a jelen
weboldalon. Az összegyűjtött adatok semmilyen körülmények között nem
kerülnek értékesítésre harmadik fél részére.
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Hol kezelik az adatokat?

6.1

Bármely személyes adat, amelyet összegyűjtünk, a Novo Nordisk globális
szervezetén belül nemzetközileg továbbítható. Belső irányelveink vannak
érvényben a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében, függetlenül attól,
hogy hol találhatók az Ön adatai a Novo Nordisk-on belül.

A személyes adatvédelemmel kapcsolatos álláspontunkról további információt
kaphat.
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Nyilvánosságra hozatal harmadik fél számára

7.1

Soha nem adjuk át vagy értékesítjük látogatóink azonosításra alkalmas
személyes adatait harmadik félnek.
Általánosságban csak a szerződéses szolgáltatóinkkal és tanácsadóinkkal
osztunk meg információkat. Azonban, személyes adat megosztható a jogi
kötelezettségek teljesítése, a Novo Nordisk, annak alkalmazottai és mások
jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében, továbbá abban
az esetben, ha a vállalkozás vagy a vagyon bármely része értékesítésre vagy
felszámolásra kerül. Minden ilyen megosztás megfelel az adatvédelmi
rendelkezéseknek.
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Látogatói jogok

8.1

Az adatvédelmi rendelkezések alapján Ön a következő jogokkal rendelkezik.
Ezen jogok gyakorlása érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Novo
Nordisk-kal a dataprivacy@novonordisk.com -on.
•

Áttekintést kaphat arról, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezünk
Önről;

•

Személyes adatairól másolatot kaphat strukturált, általánosan használt és
géppel írt olvasható formátumban;

•

Személyes adatai frissítését vagy korrekcióját kérheti;

•

Személyes adatai törlését vagy megsemmisítését kérheti;

•

Személyes adatai kezelésének befejezését vagy korlátozását kérheti;

•

Amennyiben személyes adatai kezeléséhez hozzájárult, bármikor
visszavonhatja hozzájárulását. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem
befolyásolja a visszavonást megelőző személyes adatkezelés jogszerűségét;

•

Panaszt nyújthat be a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 (1) 391 1400, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vagy a bírói út
igénybevétele esetén a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes bíróság előtt megindítani.

Az alkalmazandó jog szerint, az adatkezelési tevékenység körülményeitől függően ezen
jogokra vonatkozó korlátozások lehetnek hatályban.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben ezen jogaival összefüggésben
bármilyen kérdése van.
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Cookie-k használata

9.1

A Cookie-król további információ található a Cookie Irányelveinkben a [Cookie
Irányelvek weboldal linkjének beszúrása]-on.
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Jogi nyilatkozat

Tájékoztatási célok
A Novo Nordisk weboldalán található tartalom kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A
weboldal semmilyen tanácsot vagy ajánlást nem nyújt Önnek, és semmilyen döntés vagy
cselekvés alapjául nem szolgál. Javasoljuk, hogy konzultáljon a megfelelő szakterület
tanácsadóival a tartalom bármely részének alkalmazhatóságával kapcsolatban. A jelen
weboldalon semmi sem jelent meghívást vagy ajánlatot Novo Nordisk értékpapírokba
való befektetésre vagy bármely alkura. Továbbá, a weboldal információkat tartalmaz
bizonyos betegségekről és azok kezeléséről. Az ilyen információk nem minősülnek
orvosi tanácsadásnak. Az ilyen információk nem helyettesítik egészségügyi szakember
tanácsadását. Ha bármilyen egészségügyi problémája van, vagy bármilyen
egészségügyi problémára gyanakszik, kérjük forduljon háziorvosához vagy más képzett
egészségügyi szakemberhez.
„Ahogy van” információ
A jelen weboldalon található információ „ahogy van” típusú információ, ezért a Novo
Nordisk nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát, sem kifejezetten, sem
hallgatólagosan, ideértve, de nem korlátozva, a forgalmazhatóság feltételezett

garanciáját, egy adott célra történő alkalmasság, vagy jogsértés elmulasztásának
garanciáját. A Novo Nordisk nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát az
alkalmazandó
jogszabályok
teljességére,
pontosságára,
hatályosságára,
rendelkezéseire, funkcionalitására és betartására vonatkozóan. A weboldal
használatával Ön elfogadja annak kockázatát, hogy az információk hiányosak vagy
pontatlanok, vagy nem felelnek meg az Ön igényeinek vagy követelményeinek.

Felelősség
Sem a Novo Nordisk, sem a tartalomszolgáltatóink nem felelnek semmilyen károkért
vagy károsodásért, amelyek abból adódnak, hogy Ön belép vagy nem tud belépni a
weboldalunkra, vagy amennyiben a weboldalon feltüntetett információra támaszkodik.
A Novo Nordisk nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű,
következményes, büntetőjogi és egyéb károkért, vagy bármilyen egyéb károkozásért,
elveszített lehetőségért vagy profitért, továbbá egyéb veszteségért vagy károkért.
Linkek más weboldalra
A jelen weboldal más weboldalakra átirányító linkeket tartalmaz, amelyek nem a Novo
Nordisk tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak; ezért kérjük vegye figyelembe, hogy
nem vagyunk felelősek és nem ellenőrizzük ezen weboldalak adatvédelmi irányelveit. A
jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a jelen weboldalon gyűjtött adatokra vonatkozik.
Javasoljuk, hogy tájékozódjon minden látogatott weboldal adatvédelmi nyilatkozatáról,
amely azonosításra alkalmas személyes adatokat kezel.
Weboldalunkra átirányító webhelyek
A Novo Nordisk nem támogatja a Novo Nordisk weboldalára átirányító weboldalakat. A
Novo Nordisk nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért vagy az olyan
információk ellenőrzéséért, amelyeket a felhasználók ezeken az oldalakon
megadhatnak.
Módosítás
A Novo Nordisk fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint
megváltoztassa, módosítsa, helyettesítse vagy törölje a weboldal bármely tartalmát,
vagy korlátozza a weboldalhoz való hozzáférést, továbbá megszüntesse a jelen weboldal
terjesztését.

Szerzői jog és tartalom használata
A jelen weboldal tartalma a Novo Nordisk tulajdonát képezi és azt szerzői jog védi. A
jelen weboldalon megjelenő védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek, logók és

termékek világszerte szerzői jogi védelem alatt állnak, és a Novo Nordisk előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel. A weboldal tartalmát kizárólag
személyes használatra töltheti le, de azt nem alkalmazhatja kereskedelmi használatra. A
tartalom módosítása vagy további reprodukciója nem megengedett. A tartalom
semmilyen más módon nem másolható vagy használható.
Kérdések és kommentek felhasználása
Bármilyen kérdés, észrevétel, javaslat vagy bármilyen más kommunikáció, ideértve
miden ötletet, javaslatot, koncepciót, technikát vagy know-how-t, amelyet Ön a jelen
weboldalon vagy más módon, elektronikusan vagy bármilyen más módon, továbbít a
Novo Nordisk felé, nem bizalmas jellegűnek minősül és a Novo Nordisk tulajdonát
képezi, amelyet a Novo Nordisk bármilyen módon és bármilyen célra korlátozás nélkül
felhasználhat, ideértve az áruk vagy szolgáltatások fejlesztését, gyártását és/vagy
reklámozását.
Irányadó jog
Az Ön weboldalhoz és annak tartalmához való hozzáférésére és használatára a
Magyarország jogszabályai az irányadóak és azokat a helyi rendelkezések szerint kell
értelmezni.
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Kapcsolat

11.1

Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelemmel, cookie-kkal vagy a jogi
nyilatkozattal összefüggésben, vagy betekintést szeretne kérni bármilyen Önnel
kapcsolatos személyes adatra vonatkozóan, továbbá ha bármilyen aggálya van
az Ön adatainak Novo Nordisk általi kezelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot a dataprivacy@novonordisk.com -n.

