Weboldal Adatkezelési Tájékoztató
Rövid Adatkezelési Tájékoztató - www.novonordisk.hu
Jelen rövid adatkezelési tájékoztató a www.novonordisk.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési információkat rövidített formában foglalja össze. A
weboldalon használt sütikről információt a Süti Tájékoztatóban talál.
Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő
Az adatkezelő a Novo Nordisk Hungária Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út. 35., e-mail: info@novonordisk.hu, "Novo Nordisk"). A Novo Nordisk
Adatvédelmi Tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: privacy@novonordisk.com
Adatkezelési célok - jogalapok - a kezelt adatok kategóriái
(i)

Az adatkezelés a weboldal használhatóságának,
minőségének elemzése, és a biztonságos
üzemeltetése céljából,

(ii)

Az adatkezelés az Ön kérdéseinek, kéréseinek
megválaszolása, esetleges panaszok kezelése és
rendezése céljából,

(iii)

Az adatkezelés a Novo Nordisk vállalatcsoport
szokásos működése, szokásos üzletvitele, így belső
jelentések és elemzések készítése, valamint termékés szolgáltatásfejlesztési célokból történik,

(iv)

Az adatkezelés az Európai Gyógyszergyártók és
Egyesületek Szövetsége és az Innovatív
Gyógyszergyártók Egyesülete Transzparencia
Kódexei előírásainak való megfelelés céljából

az érintett hozzájárulása alapján

az egészségügyi szakember nevének, praxisa
székhelyének, címének és pecsétszámának és az
egészségügyi szakember javára vagy érdekében
általunk nyújtott juttatás összege és típusa
közzétételével kerül sor.

(v)

A biztonságos gyógyszeralkalmazás biztosítása
céljából (farmakovigilancia) mellékhatás bejelentések
fogadása, nyilvántartása és vizsgálata útján történik

a Novo Nordiskra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése alapján,
megelőző egészségügyi érdekek
és gyógyszerbiztonság
biztosítása miatt vagy az Ön
kifejezett hozzájárulása alapján

a kapcsolattartási adatok, faji vagy etnikai
származásra utaló személyes adatok, továbbá az
egészségi állapotra és a használt gyógyszerekre
vonatkozó adatok kezelésével.

(vi)

Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá
hatósági, bírósági megkeresések, vizsgálatok vagy
egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából és
az ezekhez szükséges mértékben

a Novo Nordisk vagy más
személy jogos érdekének
érvényesítése, továbbá jogi
kötelezettség teljesítése miatt

a jogi igényben meghatározott, továbbá a
hatósági, bírósági vagy a kapcsolódó jogszabályi
rendelkezés tartalma szerinti, rendelkezésünkre
álló adatok kezelésével.

a weboldalunk használatával kapcsolatos
böngészési adatok kezelésével.
a Novo Nordisk, vagy más
személy jogos érdekének
érvényesítése miatt

a kérdésében, kérésében vagy panaszában
megadott személyes adatok és az Ön
kapcsolattartási adatainak kezelésével.
a kapcsolattartási adatok, a weboldal
használatával kapcsolatos adatok, panaszkezelési
adatok, bírósági és hatósági megkeresésekkel
összefüggésben rendelkezésünkre álló adatok
kezelésével.

Adattovábbítás címzettje(i)
Az Ön adatait további Novo Nordisk vállalatokkal (pl. a Novo Nordisk A/S, vagy más, akár EGT-n kívüli más országokban található leányvállalatai), illetve
a társaságunk részére közreműködő partnervállalatainkkal (pl. licencpartnerek, tanácsadók, ügyvédek, informatikai szolgáltatók részére) és
jogszabályban meghatározott esetekben egészségügyi, gyógyszerészeti állami szervekkel és bíróságokkal oszthatjuk meg. Ha az Ön adatait az EGT-n
kívüli országokba szükséges továbbítanunk, azt a megfelelő adatvédelmi garanciák mellett tesszük. A Novo Nordisk vállalatcsoporton belüli
adattovábbítások a Novo Nordisk Kötelező Erejű Vállalati Szabályai alapján történnek, ami ezen a linken hozzáférhető.
Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, meghatározott keretek között azok
törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve részben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Ha az adatkezelésünk jogos érdeken alapul,
Ön bármikor jogosult ingyenesen tiltakozni az adatkezelés ellen. Ha a tiltakozásnak helyt adunk, nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait a
megalapozott tiltakozással érintett célokból. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, amelynek
visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön a jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk vagy az
adatvédelmi tisztviselőnkkel a fent megadott elérhetőségek útján. Önt továbbá megilleti az a jog is, hogy panasszal forduljon a felügyeleti hatósághoz.
Teljes tájékoztató és kiegészítő információk
További információért kérjük, olvassa el a www.Novonordisk.hu weboldal Teljes Weboldal Adatkezelési Tájékoztatóját.
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Teljes Weboldal Adatkezelési Tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.novonordisk.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési információkat tartalmazza. A
weboldalon használt sütikről információt a Süti Tájékoztatóban talál.
AZ ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a Novo Nordisk Hungária Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út. 35., e-mail:
info@novonordisk.hu, "Novo Nordisk").

ADATKEZELÉSI

Személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk:

CÉLOK

(i) A weboldal használhatóságának, minőségének elemzése, és a biztonságos üzemeltetésének
biztosítása;
(ii) Az Ön kérdéseinek, kéréseinek megválaszolása, esetleges panaszok kezelése és rendezése;
(iii) A Novo Nordisk vállalatcsoport szokásos működése, szokásos üzletvitele, így belső jelentések
és elemzések készítése, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztések;
(iv) Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók
Egyesülete Transzparencia Kódex etikai előírásainak való megfelelés céljából, az egészségügyi
szakembereknek biztosított juttatásokkal kapcsolatos adatok közzététele útján;
(v) A biztonságos gyógyszeralkalmazás biztosítása céljából (farmakovigilancia) mellékhatás
bejelentések fogadása, nyilvántartása és vizsgálata céljából, az itt található részletes adatkezelési
tájékoztató;feltételei szerint és körben;
(vi) Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá hatósági,
bírósági megkeresések, vizsgálatok vagy egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából és az
ezekhez szükséges mértékben.

A
SZEMÉLYES

KEZELT
ADATOK

KATEGÓRIÁI

A fent meghatározott célokból a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeljük:
(i) A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzésével és biztonságos
üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi adatokat kezeljük, így különösen az Ön által használt
böngésző és az operációs rendszer típusa, a böngésző nyelve, az Ön IP címe, az oldalakhoz való
kapcsolódás dátuma és időpontja, a kapcsolódások száma ("Böngészési és elemzési adatok").
A weboldalon használt sütikkel kapcsolatos tájékoztatót a Süti Tájékoztatóban találja.
(ii) Az Ön kérdéseinek, kéréseinek, esetleges panaszok kezelése céljából az Ön számunkra
megadott e-mail címét, valamint a számunkra elküldött üzenetek tartalmát és kommunikációs
meta adatait (így kommunikáció ideje, mérete, címzettje) kezeljük (együttesen "Ügyfélkezelési
adatok"). A Panaszkezelési adatok megadása önkéntes, azonban azok megadása hiányában nem
leszünk képesek a kapcsolatot felvenni és a kapcsolatot tartani Önnel, majd panaszával,
kérdéseivel vagy kérelmeivel érdemben foglalkozni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a számunkra
küldött üzeneteiben azon személyes adatok tekintetében, amelyekkel kapcsolatban nem
rendelkezünk jogalappal vagy adatkezelési céllal, töröljük vagy anonimizáljuk.
(iii) A Novo Nordisk vállalatcsoport szokásos működése, szokásos üzletvitele, belső jelentések és
elemzések, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztési célokból a weboldal használatával
kapcsolatban Böngészési és elemzési adatokat és Ügyfélkezelési adatokat kezelünk (együttesen
"Belső működési adatok")
(iv) Az adatkezelésre az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége és az Innovatív
Gyógyszergyártók Egyesülete Transzparencia Kódexei előírásainak való megfelelés céljából, az
érintett egészségügyi szakember nevének, praxisa székhelyének, címének és pecsétszámának és
az egészségügyi szakember javára vagy érdekében általunk közvetve vagy közvetlenül nyújtott
juttatás összege és annak típusa közzétételével kerül sor ("Transzparencia közzétételi
adatok").
(v) A biztonságos gyógyszeralkalmazás biztosítása céljából (farmakovigilancia) a mellékhatás
bejelentések gyűjtése során a kapcsolattartási adatok, az Ön kifejezett hozzájárulásával a faji
vagy etnikai származásra utaló személyes adatok, továbbá az egészségi állapotra és a használt
gyógyszerekre vonatkozó adatokat (együttesen "Mellékhatás adatok") kezelünk;
(vi) A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá hatósági,
bírósági megkeresések, vizsgálatok vagy egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából és az
ezekhez szükséges mértékben Böngészési és elemzési adatokat, Ügyfélkezelési adatokat,
Transzparencia közzétételi adatokat és Mellékhatás adatokat kezelünk (együttesen "Jogi
igényekkel kapcsolatos és hatósági megkeresési adatok")

ADATKEZELÉSI
JOGALAPOK

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük:
•

Hozzájárulás: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul a Transzparencia közzétételi
adatok vonatkozásában, melynek jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet
(679/2016 EU Rendelet, "GDPR") 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja;
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JOGOS

ÉRDEK

ÉS

ÉRDEKMÉRLEGELÉS

•

Jogi kötelezettség: Az adatkezelés a Jogi igényekkel kapcsolatos és hatósági
megkeresési adatok, továbbá Mellékhatás adatok kezelése vonatkozásában a Novo
Nordiskra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés c) és e) pontja alapján.

•

Jogos érdekek: Az adatkezelés a Böngészési és elemzési adatok, Panaszkezelési adatok
és a Belső működési adatok, továbbá a Jogi igényekkel kapcsolatos és hatósági
megkeresési adatok vonatkozásában a Novo Nordisk vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek (lásd erről a "JOGOS ÉRDEK ÉS ÉRDEKMÉRLEGELÉS" pontot)
érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

•

Személyes adatok különleges kategóriáit, így Mellékhatás adatok és Jogi igényekkel
kapcsolatos és hatósági megkeresési adatok közül az egészségügyi személyes adatokat
a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés f), h) és i) pontja alapján és az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
("Eüaktv.") 4. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján, továbbá faji vagy etnikai
származásra vonatkozó adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a GDPR 9. cikk
(2) bekezdés a) pontja alapján kezelünk.

A Novo Nordisk számos esetben jogos érdekekre támaszkodik az Ön személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan. A Novo Nordisk az adatkezelést megelőzően elvégezte azon érdekmérlegelési
teszteket, ahol a személyes adatok kezelése során a Novo Nordisk, vagy más harmadik fél jogos
érdekre támaszkodik. Az érdekmérlegelés során a Novo Nordisk figyelembe vette a belső
szervezeti felépítését, belső működési előírásait és követelményeit, az adatkezelés jellegét, célját,
módját, valamint a kezelt személyes adatok körét, jellegét, típusát, és a várható adatok
mennyiségét, az érintettek várható számosságát, valamint a tervezett adatkezelés hatását az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve.
Adatkezelési tevékenység

Érdekmérlegelési teszt

Weboldal felhasználhatóságának és
minőségének elemzésével és biztonságos
üzemeltetésével

Az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy Ön
a weboldalt meg tudja látogatni és a
weboldalon felkínált funkciókat és egyéb,
harmadik felek által nyújtott kényelmi
szolgáltatásokat
használni
tudja,
figyelemmel a Novo Nordisk által biztosított
garanciákra.

Az Ön kérdéseinek, kéréseinek, esetleges
panaszok kezelése

Jogos érdekünkben áll ügyfeleink és
kapcsolattartóik igényeinek kielégítése,
valamint a benyújtott panaszok kezelése.
Ez magában foglalja azt is, hogy a
megadott személyes adatokat, amennyiben
szükséges, a vállalatcsoporton belül, vagy
külső partnereinkkel is megoszthatjuk, akik
támogatnak minket a panaszok, kérések,
kérdések megválaszolásában.

A Novo Nordisk vállalatcsoport szokásos
működése, szokásos üzletvitele, belső
jelentések és elemzések, valamint termék- és
szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos
adatkezelések

A személyes adatait üzleti tevékenységünk
napi
működtetéséhez
és
vállalatunk
stratégiai
növekedésének
tervezéséhez
felhasználhatjuk. Ez magában foglalja az
ügyfélkapcsolatok kezelését, az információk
vállalatcsoporton
belüli,
a
szükséges
ismeret
elve
szerinti
információ
megosztást,
biztonsági
eljárások
végrehajtását, munkaerő menedzsmentet,
valamint az erőforrások és a költségvetés
tervezését és elosztását.

Jogi igények megalapozása, érvényesítése és
védelme és hatósági, bírósági
adatszolgáltatások teljesítése

Az Ön személyes adatait kezelhetjük, ha
akár a Novo Nordisk vagy akár a Novo
Nordisk vállalatcsoport számára szükséges
a
jogi
igények
megalapozása,
érvényesítése és védelme szempontjából
és az ahhoz szükséges körben, hogy a
Novo Nordisk az ilyen igényekre megfelelő
választ adhasson. Ennek keretében az Ön
személyes adatait hozzáférhetővé tehetjük
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magyarországi ügyvédeink részére, akik
jogi segítséget nyújtanak nekünk az ilyen
igények
megalapozottságának
elbírálásában
vagy
a
Novo
Nordisk
hatóságok vagy bíróságok előtti jogi
képviseltével kapcsolatosan.
Az elvégzett érdekmérlegelési tesztek alapján a Novo Nordisk álláspontja, hogy a fent tervezett
adatkezelések nem sértik aránytalanul hátrányosan az érintettek jogait és szabadságait. A Novo
Nordisk adott esetben esetileg és egyedileg is mérlegeli, hogy a jogos érdekekre való hivatkozása
megalapozott legyen. Amennyiben az elvégzett érdekmérlegelési tesztekkel kapcsolatban kérdése
merül fel vagy részletesebb információt kér, kérjük, érdeklődjön az info@novonordisk.hu email
címen, vagy vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a privacy@novonordisk.com
email címen.
AZ

ADATKEZELÉS

IDŐTARTAMA

KIK

FÉRHETNEK

HOZZÁ A SZEMÉLYES
ADATOKHOZ?

NEMZETKÖZI
ADATTOVÁBBÍTÁSOK

A Novo Nordisk a személyes adatok megőrzésével kapcsolatosan a korlátozott tárolhatóság
elvének érvényesítésével, az alábbiak szerint jár el:
•

A Böngészési és elemzési adatok megőrzésével összefüggésben kérjük, tekintse meg a
Süti Tájékoztatónkat.

•

Az Ügyfélkezelési adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési
időn belül őrizzük meg.

•

A Transzparencia közzétételi adatokat a jelentéstételi időszak végét követő hat hónapon
belül és az első közzétételtől számított három éven keresztül tesszük közzé és a
jelentéstételi időszak végét követő ötödik évig őrizzük meg az adatokat.

•

A Mellékhatás kezelési adatok megőrzéséről kérjük, tekintse meg a Biztonsági
információkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat.

•

Amennyiben jogi igény merül fel vagy hatósági, illetve bírósági eljárás indul közvetve
vagy közvetlen összefüggésben a fent meghatározott adatkezelési célokkal
összefüggésben, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős
lezárásáig is tovább kezelhetjük.

Az Ön adatait további Novo Nordisk vállalatokkal, illetve a társaságunk részére közreműködő
partnervállalatainkkal oszthatjuk meg, illetve az Ön személyes adatait az alábbi címzetteknek
tehetjük hozzáférhetővé:
•

Beszállítóink és eladóink részére, akik szolgáltatást nyújtanak társaságunknak. (pl.
tanácsadók, IT-szolgáltatók, pénzügyi intézmények, ügyvédi irodák);

•

Más Novo Nordisk társaságok részére (pl. a Novo Nordisk vállalatcsoporthoz tartozó
vállalatok más országokban);

•

Magyarországi hatóságok, bíróságok részére, a jogszabályokban meghatározott körben;

•

a Transzparencia közzétételi adatokat a honlapunkon és a Novo Nordisk A/S által
üzemeltetett központi weboldalon tesszük közzé.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban körülírt adatkezelési célok elérése érdekében személyes
adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívülre is továbbíthatjuk. Egyes EGT-n kívül
országokban a személyes adatok védelme nem felel meg az EGT-n belül jelenleg irányadó és
alkalmazott személyes adatok védelmi szintjének. Személyes adatainak védelme érdekében,
ahogy azt a jogszabály megköveteli, az alábbi garanciákra támaszkodunk, ha ilyen jellegű
nemzetközi adattovábbítást végzünk:
•

Az adattovábbítás olyan Novo Nordisk tagvállalat számára történik, amely a Novo
Nordisk
kötelező
erejű
vállalati
szabályai
hatálya
alá
tartozik.
(https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personaldata-protection.html)

•

Az adattovábbítás célja szerinti ország az EU Bizottsága által is elismert megfelelő szintű
védelmet nyújt a továbbított személyes adatok tekintetében

•

Harmadik országokba történő adattovábbításokra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeket kötöttünk. Ezen Szerződési Feltételek másolatát Ön az Adatvédelmi
Tisztviselőnktől igényelheti.

•

Az EU és az USA között létrejött Adatvédelmi Pajzs rendszer, amely az Adatvédelmi
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Pajzs minősítéssel rendelkező USA székhelyű társaságok és egyéb szervezetek részére
történő adattovábbításra vonatozik. Erről többet az alábbi linken olvashat:
https://www.privacyshield.gov/welcome.
Amennyiben másolatot kér a személyes adatai kezelése érdekében alkalmazott garanciákról,
kérjük, érdeklődjön az info@novonordisk.hu email címen, vagy vegye fel a kapcsolatot
Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a privacy@novonordisk.com email címen.
AZ ÖN JOGAI

Általánosságban Ön a személyes adatai kezelése tekintetében jogosult: (i) a személyes adataihoz
hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését
kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását
kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. Önt ezt meghaladóan (vii) a panaszjog is
megilleti.
Így Önt megilleti a
(i)
Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a
személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi
információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy
címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További
másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthatunk fel.
(ii)
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy Ön kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii)
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek
lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat töröljük.
(iv)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az Ön
adatait megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v)
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Ön megkapja, továbbá
Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályoznánk.
(vi) Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon
a
személyes
adatai
kezelése
ellen,
mely
esetben
megkövetelhető tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes
adatait. Amennyiben Önt a tiltakozáshoz való jog megilleti, Ön gyakorolja
ezen jogát és az Ön tiltakozásának helyt adunk, akkor az Ön személyes
adatait nem kezeljük tovább a megalapozott tiltakozás által érintett
célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.
A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép velünk vagy Adatvédelmi
tisztviselőnkkel, a fent megadott elérhetőségek útján.
(vii) Panaszjog
Ön a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon:
+36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
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