BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Novo Nordisk Hungária Kft. jogszabályon alapuló kötelezettsége a termékeivel kapcsolatos panaszok és biztonsági
információk gyűjtése és mindeközben az Ön személyes adatainak védelme is. A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy hogyan
kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk fel, tároljuk és osztjuk meg) az Ön személyes adatait. Az Ön valamennyi személyes adatát
a jelen Tájékoztatóval és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kezeljük.
A Novo Nordisknál a termékeinkkel kapcsolatos biztonsági információkat egy adatbázisba gyűjtjük. Rendszeresen elemezzük
az adatokat annak megállapítása érdekében, hogy van-e a termékekről olyan új információ, amelyet szükséges a
hatóságokkal, az orvosokkal és a betegekkel megosztani. Mindezt azért végezzük, hogy a termékeink és betegeink
biztonságát fenntartsuk.
1.

KIK VAGYUNK?

Az Ön személyes adatai kezeléséért felelős társaság:
Cégnév: Novo Nordisk Hungária Kft. ("NNH" vagy "társaság")), a Novo Nordisk vállalatcsoport tagja
székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-565840
Email: info@novonordisk.hu
Telefon: +36 1 325 9161
A személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdés, vagy aggálya esetén bármikor kapcsolatba léphet az NNH-val vagy a
Novo Nordisk Adatvédelmi Tisztviselőjével a privacy@novonordisk.com email címen.
2.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZERMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait a következő forrásokból gyűjthetjük:
• Közvetlenül Öntől
• Egészségügyi szakemberektől, mint például az Ön betegápolójától, gyógyszerészétől vagy orvosától
• Nyilvánosan elérhető kiadványokból, weboldalakról vagy közösségi médiából

3.

MIÉRT KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
• A Novo Nordisk gyógyszertermékeivel potenciálisan összefüggő panaszok vagy mellékhatások tudományos
kiértékelése;
• A mellékhatásoknak a globális biztonsági adatbázisunkban való összegyűjtése, amelyet az általános mintázatok
azonosítása miatt rendszeresen elemzünk;
• A panaszokkal kapcsolatos mintázatok felmérése, a mellékhatásokat is ideértve.
4.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNRŐL?

A személyes adatok alábbi kategóriáit kezelhetjük a fenti, 3. pontban meghatározott célokból:
• Kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
• Az egészségi állapotra és az Ön által használt gyógyszerekre vonatkozó adatok.
5.

A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE MIÉRT MINŐSÜL A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETTNEK?

Az Ön személyes adatai kezeléséhez részünkről jogalap szükséges. A mellékhatásokra vonatkozó adatkezelés a
jogszabályban rögzített biztonsági előírásoknak történő megfeleléshez szükséges, melynek alapján az Ön fenti 3. Pontban
ismertetett kapcsolattartási adatait és az egészségi állapotra és az Ön által használt gyógyszerekre vonatkozó személyes
adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük:
• 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 (általános adatvédelmi rendelet) az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. Cikk (1) bekezdés (c) pontja és különleges adatok tekintetében
a 9. Cikk (2) bekezdés h) és i) pontjaiban;
• Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
("Eüaktv.") 4. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban, valamint
• Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 18. §-ban
megállapított rendelkezések alapján.

A fentieket meghaladóan a faji és etnikai származásra utaló adatokat az Ön kifejezett hozzájárulásával, az általános
adatvédelmi rendelet 6. Cikk (1) bekezdés (a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés (a) pontja alapján kezeljük. A hozzájárulás
megadása önkéntes és Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6.

KIKKEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait az alábbi személyek számára tehetjük hozzáférhetővé:
• egészségügyi, gyógyszerészeti állami szervek,
• további Novo Nordisk vállalatok (pl. a Novo Nordisk A/S más országokban található leányvállalatai)
• a társaságunk részére közreműködő partnervállalataink számára (pl. licencpartnerek, tanácsadók, informatikai
szolgáltatók részére)
7.

MILYEN ESETEKBEN TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZ EU/EGT TERÜLETÉN KÍVÜLRE?

Az Ön személyes adatait a fenti, 3. Pontban ismertetett célok elérése érdekében az Európai Gazdasági Térség területén kívül
található olyan országokba továbbítjuk, ahol a Novo Nordisk vállalatcsoport fizikai értelemben jelen van.
Az Ön személyes adatai megfelelő szintű védelme érdekében a más Novo Nordisk vállalat részére történő adattovábbítások a
Novo Nordisk Kötelező Erejű Vállalati Szabályai hatálya alá tartoznak, amely a https://www.novonordisk.com/about-novonordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html oldalról érhető el.
8.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait az alábbi időszakra vonatkozóan őrizzük meg:
• Technikai jellegű panaszok esetén 12 éves időtartamra
• A mellékhatásokra vonatkozóan az adatok legalább 30 éves időtartamra (Eüaktv. 30. § (1) bek.) kerülnek megőrzésre,
kivéve, ha gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében indokolt az adatok további nyilvántartása;
• Minden egyéb megkeresés esetén 5 éves időtartamra.

9.

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

Önt általánosságban az alábbi jogok illetik meg:
• Áttekintést kaphat az Önről kezelt személyes adatairól
• Ön jogosult arra, hogy személyes adatait egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja
• Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatai frissítésre, vagy helyesbítésére
• Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +361-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az alkalmazandó jogszabályok alapján, bizonyos körülmények között ezen jogok gyakorlása korlátozható az adatkezelések
sajátos körülményeinek függvényében. Kérjük, hogy kérdése vagy kérése esetén az 1. pontban foglaltak szerinti módon
vegye fel velünk a kapcsolatot.
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