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AZ UCB ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 
1. KIK VAGYUNK ÉS HOGYAN LEHET MINKET ELÉRNI 
Az UCB és a többes szám első személyben fogalmazott szerkezetek a 60, Allée de la 
recherche, 1070 Anderlecht székhelyű UCB S.A. belgiumi társaságot és leányvállalatait 
jelentik. Kérjük, látogasson el az UCB webhelyére a https://www.ucb.com/worldwide 
címen, és válassza ki az országát az Ön területének megfelelő kapcsolattartási adatokért.  
Mint adatkezelő, tehát a jogi személy, aki eldönti, hogy miért és hogyan gyűjtjük és 
dolgozzuk fel az adatait (személyes adatok) az Ön, az egészségügyi szervezete és az 
UCB közötti kapcsolat vonatkozásában, tiszteletben tartjuk az adatok védelméhez fűződő 
jogait.  
Csak a jelen szabályzatban, valamint – amennyiben azok vonatkoznak Önre– a kiegészítő 
adatvédelmi szabályzatainkban leírtak szerint dolgozzuk fel a személyes adatait, miközben 
mint egészségügyi szakember részt vesz a betegtámogató programjainkban, klinikai 
vizsgálatainkban (beleértve a megfigyeléses vizsgálatokat és a klinikai kutatásokat stb.), 
vagy böngészik a webhelyeinken, melyekhez külön adatvédelmi szabályzat tartozik. A 
személyes adatait minden esetben a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel, többek között a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) összhangban dolgozzuk fel. 
Az UCB adatvédelmi tisztviselőjét az alábbi módok bármelyikén fel lehet keresni az 
adatvédelemmel, beleértve a személyes adatok gyűjtésével, tárolásával és 
felhasználásával kapcsolatos kérdésekkel.  

− E-mail:  Dataprivacy.Hungary@ucb.com; vagy 
Postai levél: írhat az anyacég adatvédelmi tisztviselőjének címére: Data Protection 
Officer, Allée de la recherche 60, 1070 Anderlecht; vagy a helyi UCB adatvédelmi 
tisztviselőjének postai címére: UCB Magyarország Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 
26-28. ("az adatvédelemért felelős munkatárs részére") 

−  További információkért látogasson el a https://www.ucb.com/worldwide 
oldalra, és válassza ki az országát. 
 

2. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA 
Az UCB egy vezető nemzetközi biotechnológiai gyógyszeripari 

vállalat, közeli kapcsolatban van és folyamatos párbeszédet folytat számos egészségügyi 
szakemberrel. Jelen szabályzat írja elő, hogy az UCB hogyan gyűjti, használja fel és őrzi 
meg (i) az egészségügyi szakemberek, és (ii) a velünk üzleti kapcsolatot tartó 
egészségügyi szervezetek nevében vagy kapcsolattartójaként eljáró szakemberek 
személyes adatait. Ahogy azt fent említettük, további adatvédelmi előírások lehetnek 
érvényben, ha például részt vesz a betegtámogató programokban és klinikai 
vizsgálatokban, vagy böngészik a webhelyeinken. A további adatvédelmi feltételeket a 
vonatkozó webhelyeken és eszközökön találhatja. Tehát mielőtt részt venne az UCB 
betegtámogató programjaiban, klinikai vizsgálataiban vagy böngészne a webhelyeinken, a 
jelen szabályzat elolvasása mellett, kérjük, körültekintően olvassa el az adatvédelmi 
szabályzatokat, melyek vonatkozhatnak Önre. 
Ez a szabályzat öt fő részből áll, és az alábbiakról tájékoztatja:  

1. kik vagyunk és hogyan lehet minket elérni; 
2. az adatvédelmi szabályzat célja; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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3. a személyes adatok feldolgozásának oka, a kapcsolódó jogi alap a GDPR 
vonatkozásában, és az adatmegőrzés előírt időtartama; 

4. az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatos jogai és gyakorlásuk módja; 
5. további részletek a személyes adatai feldolgozásáról (és továbbításáról). 

Jelen szabályzatot időnként frissíthetjük, hogy az tükrözze a személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeinket. Ilyen esetben tájékoztatjuk a jelentősebb 
módosításokról úgy, hogy jól látható nyilatkozatot teszünk közzé az UCB.com oldalon (a 
webhely), vagy a megszokott kommunikációs csatornán tájékoztatjuk. 

 
3. A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS A VONATKOZÓ JOGI 

ALAP 
 
Az alábbi táblázat célok szerint ismerteti (i) a gyűjtött személyes adatok kategóriáit és a 
folyamatokat, (ii) a forrást, (iii) a személyes adatok megőrzésének időtartamát, (iv) azokat, 
akivel megosztjuk az adatokat, és (v) a vonatkozó jogi alapot a GDPR értelmében.
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1. Kezeljük az Önnel való szakmai kapcsolatunkat, beleértve: 
a. kapcsolattartás és kommunikáció megtervezése és utánkövetés (beleértve az UCB belső 

jelentéseit), ideértve a hívások és látogatások kezelését; 
b. a kapcsolat és kommunikáció optimalizálása (többek között a tartalomra, formátumra, előnyben 

részesített módokra és gyakoriságra vonatkozó) a preferenciái alapján; 
c. az érdekeltek szegmentálása az Ön tartózkodási helye és  szakterülete alapján (többek között 

azért, hogy azonosítsuk a ’key opinion leadereket’, és a megfelelő helyszíneket a klinikai 
vizsgálatok végzéséhez); 

d. a párhuzamos munkavégzés elkerülése, az Önnel tartott kapcsolat javítása - a megjelölt igények 
és preferenciák alapján. 

 Az UCB: 
 
Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 

adatbázisainkban Önhöz rendelt egyedi azonosító; 
b) a kapcsolattartási adatai és kapcsolattartási beállítások: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím; 
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, az orvosi képzettsége, szakmai háttere adatai (többek között az 

előzmények és a szerepköre), a szakterülete, kórháza vagy egészségügyi szervezete neve, a publikációi, 
díjai, életrajzai, oktatási intézményekkel való kapcsolata, tudományos érdeklődési köre(i); 

d) országspecifikus eltérő azonosítók (beleértve a helyi egészségügyi rendszerben nyilvántartott 
egészségügyi regisztrációs száma). 

2. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai; a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide):  
a) az Ön felkeresésének/felhívásának adatai: utolsó látogatás/hívás, következő tervezett hívás/látogatás 

dátuma, megbeszélt témák, főbb üzenetek, megosztott termékinformációk; 
b) általános/összesített adatok a gyógyszerfelírási szokásokról; 
c) adatok, melyek lehetővé teszik az érdekeltek szegmentálását földrajzi területen belül és szakterületek 

alapján; 
d) rendezvények/konferenciák adatai, melyeken részt vett; 
e) ügyfélhálózati információk (kapcsolat más egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel); 
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f) tevékenységi adatok, beleértve azt, hogy Ön megnyitotta-e az e-maileket, amiket küldtünk, elfogadta-e a 
konferenciákra vagy online tartalmak megtekintésére stb. szóló meghívóinkat; 

g) minden más információ, amit megad nekünk az űrlapokon, vagy megoszt velünk konferenciákon vagy 
rendezvényeken, vagy a képviselőink látogatásakor vagy telefonos hívás közben.  

3. Beleegyezési információk: a használt kommunikációs módokkal, csatornákkal és gyakorisággal kapcsolatos 
preferenciái. 

Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor az UCB nem tud szakmai kapcsolatot tartani Önnel. 
 
Az UCB időnként mesterséges intelligenciát (beleértve gépi tanulást) is használhat egyes fent ismertetett elemzések (pl. a kapcsolat és 
kommunikáció optimalizálása a preferenciái alapján, ’key opinion leaderek’ azonosítása, kutatási helyek azonosítás klinikai vizsgálatok 
végzéséhez) elvégzésére. Ilyen esetben az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban minden megfelelő szervezeti és biztonsági intézkedést 
megteszünk a beépített adatvédelem biztosításáért. Idetartozik többek között az adatok mennyiségének minimalizálására, a hozzáférés szigorú 
ellenőrzése, emberi közreműködés stb. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi); 
- megbízható, nyilvános (többek között internetes) források (pl. PubMed, ClinicalTrials.gov, kongresszusi 

webhelyek vagy egyetemi webhelyek); 
- informatikai eszközeink és szolgáltatásaink felügyelete (a szolgáltatások közé tartoznak az e-mailek, melyeket a 

kérésére vagy a beleegyezésével küldünk). 
Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Törzsadatok: a velünk fennálló szakmai kapcsolata idejére. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása 
vagy szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk 
a nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

- Tevékenységi adatok: a vonatkozó tevékenység (pl. rendezvény, kongresszus, látogatás, hívás) után 60 hónapig 
őrizzük róla az adatokat. 

- Beleegyezési információk: a beleegyezése átvétele után 120 hónapig őrizzük ezeket az adatokat. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson és azt fejlessze, 
azaz értéket teremtsen az UCB terápiás érdeklődési területein súlyos betegségekkel élők számára, továbbá 
hatékonyan kezelje az emberi és pénzügyi erőforrásokat, valamint fenntartsa és optimalizálja az Önnel tartott 
szakmai kapcsolatát (ideértve a kapcsolattartás megtervezését, az utánkövetését és a javítását). E tekintetben az 
UCB igyekszik megfelelő egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és 
szabadságát. (**)  
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- (Szükségünk van a beleegyezésére ahhoz, hogy az UCB közvetlen üzletszerzési célú e-maileket küldhessen, 
erről részletesebben lent a 6. és 7. pontok írnak). 
 

 
2. Azért, hogy a partnereinkkel (pl. más gyógyszeripari vállalatokkal) kötött együttműködési 

megállapodások keretében hatékonyan kezeljük a kapcsolatunkat és elkerüljük a párhuzamos 
kapcsolattartást Önnel, az UCB: 

 
Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az adatbázisainkban 

Önhöz rendelt egyedi azonosító; 
b) a kapcsolattartási adatai: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím; 
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, az orvosi képzettsége, szakmai háttere adatai; 

2. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai; a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide): 
a) az Ön felkeresésének/felhívásának adatai: utolsó látogatás/hívás, következő tervezett hívás/látogatás 

dátuma, megbeszélt témák, főbb üzenetek, megosztott termékadatok; 
b) adatok a gyógyszerfelírási szokásokról; 
c) rendezvények adatai, melyeken részt vett. 

 
Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor az UCB nem tud szakmai kapcsolatot tartani Önnel. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi);  
- partnereink (pl. más gyógyszerészeti cégek), akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Törzsadatok: a velünk fennálló szakmai kapcsolata idejére. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása 
vagy szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk 
a nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

- Tevékenységi adatok: a vonatkozó tevékenység (pl. rendezvény, kongresszus, látogatás, hívás) után 60 hónapig 
őrizzük róla az adatokat. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 
- partnereink (pl. – a vonatkozó mértékben – más gyógyszeripari cégek), akikkel együttműködési megállapodást 

kötöttünk. 
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A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson (többek között 
kutatást végezzen és új gyógyszereket fejlesszen ki, melyek értéket teremtenek az UCB terápiás érdeklődési 
területein súlyos betegségekkel élők számára), továbbá hatékonyan kezelje az emberi és pénzügyi erőforrásokat, 
valamint Önnel szakmai kapcsolatot tartson fenn. E tekintetben az UCB igyekszik megfelelő egyensúly 
fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és szabadságát. (**) 

3. Visszajelzést és szakmai véleményt kapunk Öntől (többek között tanácsadó testületek, piackutatások 
és felmérési eszközök révén) arról, hogy (i) mit tartanak fontosnak Ön és a betegei, (ii) a szakterületén 
a betegkezelés terén mik a fontos tendenciák; (iii) mi a véleménye az UCB-ről és a termékeiről; és (iv) 
hogyan tudnánk fejleszteni és személyre szabni a termékeinket és szolgáltatásainkat, ezért az UCB: 

 
Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 

adatbázisainkban Önhöz rendelt egyedi azonosító;  
b) a kapcsolattartási adatai: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím;  
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, az orvosi képzettsége, szakmai háttere adatai, a szakterületei; 
d) adatok, melyek lehetővé teszik az érdekeltek szegmentálását földrajzi területen belül és szakterületek alapján; 
e) összesített adatok a digitális szokásairól: információ a digitális jelenlétéről, a digitális közönségről és digitális 

tevékenységekről.  
2. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai; a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide): 

a) a nézetei: többek között a véleménye a terápiás eljárásokról és a vállalat termékeihez és/vagy kezelési 
területeihez való megközelítése;  

b) a vállalatunkról, a termékeinkről és/vagy kezelési területeinkről adott minden más információ vagy 
visszajelzés, amit a kapcsolatunk keretében a saját belátása szerint megad. 

3. Beleegyezési információk: kommunikációs módok engedélyezése/letiltása (azaz beleegyezik-e abba, hogy 
piackutatásról szóló e-maileket kapjon). 

Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor az UCB nem tudja érvényesíteni a törvényes érdekeit (ezeket alább ismertetjük).  
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az Önnel kötött szerződésünk keretében megoszt ilyen információkat, akkor szükségünk lesz bizonyos 
adatokra a megállapodás megkötéséhez (ld. alább a 8. pontot). Ha nem adja meg ezeket a személyes adatokat, akkor az UCB nem tud 
megállapodást kötni Önnel. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi);  



7 

- közösségi médiával foglalkozó társaságok az ő feltételeikkel és kikötéseikkel összhangban; 
- nyilvános internetes források (pl. PubMed, ClinicalTrials.gov, kongresszusi webhelyek vagy egyetemi webhelyek). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Törzsadatok: a velünk fennálló szakmai kapcsolata idejére. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása 
vagy szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk 
a nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

- Tevékenységi adatok: a vonatkozó tevékenység (pl. rendezvény, kongresszus, látogatás, hívás) után 60 hónapig 
őrizzük róla az adatokat. 

- Beleegyezési információk: a beleegyezése átvétele után 120 hónapig őrizzük ezeket az adatokat. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- Az adatfeldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson (többek 
között kutatást végezzen és új gyógyszereket fejlesszen ki, melyek értéket teremtenek az UCB terápiás 
érdeklődési területein súlyos betegségekkel élők számára), valamint Önnel szakmai kapcsolatot tartson fenn. E 
tekintetben az UCB igyekszik megfelelő egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a 
jogait, adatait és szabadságát. (**) (Ami az Önnel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatos adatfeldolgozást 
illeti, pl. a tanácsadó testületekben vagy bizonyos piackutatásokban való részvétele tekintetében, kérjük, olvassa 
el alább a 8. pontot.)  

 
4. Válaszolunk a kérdéseire és segítséget nyújtunk, ezért az UCB: 
 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 
adatbázisainkban Önhöz rendelt egyedi azonosító; 

2. kapcsolattartási adatok: postai cím, telefonszám, e-mail cím (attól függően, hogy milyen módon veszi fel velünk 
a kapcsolatot); 

3. országspecifikus azonosítók (beleértve a helyi egészségügyi rendszerben nyilvántartott egészségügyi 
regisztrációs száma); 

4. a kérdésével vagy segítségnyújtási kérésével kapcsolatban megadott más információk (vagy jogilag kötelező 
információk). 

Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseire vagy segítségnyújtási kérésére. Ha nem adja meg a jogilag 
kötelező információkat, akkor nem tudjuk teljesíteni a törvényes kötelezettségeinket. 
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A személyes adatok 
forrása: 

- Ön;  
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- addig, amíg válaszolunk és teljesítjük a kérését;  
- amíg azt a jogszabályok előírják azokkal az adatokkal kapcsolatban, melyeket törvényi kötelezettségünk 

feldolgozni (pl. a mellékhatások bejelentésével kapcsolatban). 
Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- Az adatfeldolgozás szükséges egy szerződés teljesítéséhez, melyben Ön szerződő fél, vagy azért, hogy a 
kérésére intézkedéseket tegyünk, mielőtt szerződést kötnénk. 

- Az adatfeldolgozás szükséges a jogi kötelezettségeink betartásához (pl. a mellékhatások bejelentésével 
kapcsolatban). 

 
5. Annak érdekében, hogy gyógyszermintát adhassunk Önnek és ezt dokumentálni tudjuk az UCB: 

 
Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az adatbázisainkban Önhöz 

rendelt egyedi azonosító; 
b) a kapcsolattartási adatai: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím; 
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, a szakterületei. 

2. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai; a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide): 
a) a kért és kiszállított termékminták száma és kategóriái, és a kiszállítás dátuma*;  
b) a minták átvételét igazoló aláírása; 
c) más, jogszabályban előírt információk. 

Ha nem adja meg a fenti személyes adatokat, akkor nem kaphat termékmintákat az UCB-től. 
A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek dolgozik; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- a készlet ellenőrzése (tételek nyomon követése) céljából 120 hónap; 
- a kiszállított minta dokumentációját a vonatkozó jogi követelményekkel, valamint az EFPIA gyógyszermintákról 

szóló magatartási kódexének 19. cikkével összhangban őrizzük meg. 
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Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A jogilag kötelező személyes adatok tekintetében a feldolgozás a jogi kötelességeink teljesítéséért szükséges 
(beleértve többek között a gyógyszerminták  kiosztására vonatkozó jogszabályokat). 

- Más esetben a feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson, 
többek között helyes gyógyszerinformációt és -mintákat adjon Önnek, és ennek a vonatkozásában megfeleljen 
az iparági szabványoknak és követelményeknek. E tekintetben az UCB igyekszik megfelelő egyensúly 
fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és szabadságát. (**)  

 
6. Meghívjuk és engedélyezzük, hogy részt vegyen az orvosi szakterületével kapcsolatos akadémiai, 

tudományos és promóciós célú találkozókon, rendezvényeken, konferenciákon (melyeket mi 
szponzorálunk), ezért az UCB: 

 
Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 

adatbázisainkban Önhöz rendelt egyedi azonosító; 
b) a kapcsolattartási adatai: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím; 
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, a szakterületei; 
d) országspecifikus azonosítók (beleértve a helyi egészségügyi rendszerben nyilvántartott egészségügyi 

regisztrációs száma). 
2. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai – a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide – és 

az említett találkozókon, rendezvényeken és konferenciákon való részvételével kapcsolatos információk): 
a) rendezvények/konferenciák adatai, melyeken részt vett;  
b) információk a megbeszélt témákról, főbb üzenetekről, megosztott termékadatok; 
c) utazási információk és logisztika, étrenddel kapcsolatos információk (ha vonatkozik), valamint más 

információk, melyek szükségesek ahhoz, hogy részt tudjon venni az UCB által szponzorált vagy szervezett 
konferenciákon, találkozásokon vagy rendezvényeken, melyekre regisztrált. 

3. Beleegyezési információk: a használt kommunikációs módokkal, csatornákkal és gyakorisággal kapcsolatos 
preferenciái. 



10 

Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor nem tudjuk meghívni és engedélyezni, hogy részt vegyen konferenciákon, találkozókon vagy 
rendezvényeken, melyeket az UCB szponzorál. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- harmadik fél feldolgozóink (beleértve az utazási ügynökségeket, és az 5.A pontban leírtakat). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Törzsadatok: a velünk fennálló szakmai kapcsolata idejére. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása 
vagy szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk 
a nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

- Tevékenységi adatok: a vonatkozó tevékenység (pl. rendezvény, kongresszus, látogatás, hívás) után 60 hónapig 
őrizzük róla az adatokat. 

- Beleegyezési információk: a beleegyezése átvétele után 120 hónapig őrizzük ezeket az adatokat. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- Az UCB által szponzorált akadémiai, tudományos és promóciós célú találkozókkal, rendezvényekkel és 
konferenciákkal kapcsolatos kommunikáció küldése és fogadása vonatkozásában az adatfeldolgozás az Ön 
beleegyezésével történik.  

- A szerződések teljesítése érdekében feldolgozzuk az adatokat, melyek lehetővé teszik, hogy részt vegyen az 
UCB által szponzorált konferencián, találkozáson vagy rendezvényen, melyre regisztrált. 

7. Az UCB közvetlen üzletszerzési célú üzeneteket küldhet e-mailben vagy más elektronikus módon 
aktuális orvosi és tudományos hírekről (többek között vonatkozó és naprakész információk bizonyos 
betegségekről és kezelésekről), vállalati hírekről, reklámozott termékekről és szolgáltatásokról, 
valamint ilyen információkat tartalmazó USB-webhelyekre mutató hivatkozásokat küldhetünk, ezért az 
UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

1. Törzsadatok (azok az  adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
a) általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 

adatbázisainkban Önnek rendelt egyedi azonosító; 
b) kapcsolattartási adatok: e-mail cím; 
c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, a szakterülete; 
d) az érdeklődési területe;  



11 

e) országspecifikus azonosítók (beleértve a helyi egészségügyi rendszerben nyilvántartott egészségügyi 
regisztrációs száma). 

2. Elektronikus azonosítók: 
a) Az UCB webhelyeinek meglátogatásakor (pl. Ön kap egy üzenetet, és egy benne lévő hivatkozásra kattintva 

a webhelyünkre lép) létrehozott sütik információt gyűjtenek. (Ezek a hivatkozások az UCB kommunikációiban 
elhelyezett hivatkozások, melyekkel az egészségügyi szakemberek a szokásos bejelentkezési lépéseket 
átugorva az UCB nekik kijelölt weboldalára lépnek). Az UCB webhelyein használt sütikkel kapcsolatos további 
információkért olvassa el a webhely sütikre vonatkozó szabályzatát.  

3. Tevékenységi adatok (azaz a szakmai kapcsolatunk adatai; a klinikai tevékenységek nem tartoznak ide): 
b) tevékenységi adatok, beleértve azt, hogy Ön megnyitotta-e az e-mailjeket, amiket küldtünk, elfogadta-e az 

online tartalmak megtekintésére stb. szóló meghívóinkat. 
4. Beleegyezési információk (azaz a használt kommunikációs módokkal, csatornákkal és gyakorisággal 

kapcsolatos preferenciái): 
a) feliratkozott-e, hogy ilyen kommunikációkat kapjon; 
b) leiratkozott-e arról, hogy ilyen kommunikációkat kapjon. 

Ha nem adja meg a fenti adatokat, akkor az UCB nem tud közvetlen üzletszerzési célú kommunikációt küldeni Önnek. 
A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi); 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Törzsadatok: a velünk tartott szakmai kapcsolata idejéig. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása vagy 
szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk a 
nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

- Elektronikus azonosítók: a használt sütik megőrzési időtartamára vonatkozó további információkért olvassa el 
az adott webhely sütikre vonatkozó szabályzatát. 

- Beleegyezési információk: a beleegyezése átvétele után 120 hónapig őrizzük ezeket az adatokat. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A feldolgozás a beleegyezésén alapul. 
- Sütik esetében a beleegyezésén alapul a feldolgozás (kivéve szigorúan szükséges sütik számára). Bővebb 

információkért olvassa el a meglátogatott webhely sütikre vonatkozó szabályzatát. 
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8. Azért, hogy az UCB: 

a. [összesített felhasználói szinten – Google Analyticsen keresztül] támogassa és javítsa a webhely 
funkcióit, és jobban értse a felhasználói szokásokat, sütiket használunk, többek között 
megőrizzük és kiértékeljük a webhely közelmúltbeli használatával és a különböző funkciók 
elérésével kapcsolatos adatokat elemzési célokból, ezáltal intuitívabbá tesszük a webhelyeket; 

b. [egyéni szinten] az UCB meglátogatott webhelyein való böngészési magatartása nyomon 
követésével megismerje a preferenciáit és érdeklődési körét, és felhasználhassa ezeket az 
információkat a kapcsolattartás (többek között személyes találkozók és más kommunikációk) 
személyre szabására, az UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

Néhány webhelyünkön Google Analyticset használunk, ami lehetővé teszi, hogy személyazonosítás nélkül vagy 
összesített formában nyomon kövessük a webhely látogatóit, más webhelyeken pedig a beleegyezését kérhetjük az 
egyéni nyomon követésre. A süti(k) elfogadását az UCB meglátogatott webhelyén egy cookie banner-en vagy 
beállítási központban kezeljük. Nem helyezünk el ilyen sütiket, amíg Ön a beleegyezését nem adja. 
 
[Összesített szinten – Google Analyticsen keresztül – amennyiben Ön beleegyezett ilyen sütik elhelyezésébe] 

- Elektronikus azonosító adatok: IP-cím; 
- a sütikkel összegyűjtött adatok a használni szokásokról. 

 
Ha nem adja meg a fenti személyes adatokat, akkor előfordulhat, hogy az UCB webhelye (és néhány funkciója) nem lesz elérhető. 
 
[Egyéni szinten, amennyiben Ön beleegyezett ilyen sütik elhelyezésébe] 
1. Elektronikus azonosítók: 

a) IP-cím; 
b) a sütikkel összegyűjtött adatok a böngészési szokásairól: az UCB meglátogatott webhelyei, látogatás hossza, 

dátuma és időpontja. A használt sütikkel kapcsolatos további információkért olvassa el a webhely sütikre 
vonatkozó szabályzatát.  

2. Törzsadatok (azaz adatok, amikkel azonosítjuk Önt a rendszereinkben): 
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a) általános és személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, a titulusa, az anyanyelve, az 
adatbázisainkban Önnek rendelt egyedi azonosító; 

b) kapcsolattartási adatok: e-mail cím, a postai címe a kórháznak vagy egészségügyi szervezetnek, ahol 
dolgozik; 

c) a szakmai adatai: ideértve a beosztása, a szakterülete; 
d) az érdeklődési területe;  
e) országspecifikus azonosítók (beleértve a helyi egészségügyi rendszerben nyilvántartott egészségügyi 

regisztrációs száma). 

Ha nem adja meg a fenti adatokat, akkor az UCB nem tudja az Ön preferenciái szerint személyre szabni a kapcsolattartást. 
A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Sütik esetében bővebb információkért lásd a sütikre vonatkozó szabályzatunkat. 
- Böngészési szokásokkal kapcsolatos adatok: az ilyen adatokat 12 hónapig őrizzük meg. 
- Törzsadatok: a velünk tartott szakmai kapcsolata idejéig. Az egészségügyi szakember nyugdíjba vonulása vagy 

szakmai tevékenységei befejezése esetén: legfeljebb 36 hónapig azt követően, hogy tájékoztatást kaptunk a 
nyugdíjba vonulásról vagy a szakmai tevékenységek befejezéséről. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A böngészőjében csak a beleegyezésével helyezünk el sütiket (kivéve a szigorúan szükséges sütiket). Bővebb 
információkért olvassa el az UCB meglátogatott webhelyén a sütikre vonatkozó szabályzatát.  

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütikkel gyűjtött adatokat csak az UCB azon webhelyein dolgozzuk fel, ahol a sütik 
engedélyezve vannak és csak akkor, ha Ön engedélyezte az ilyen sütik elhelyezését a böngészőjében. Ebben az 
esetben az adatok mögöttes feldolgozása az UCB törvényes érdekei miatt szükséges, hogy (i) üzleti 
tevékenységeket folytasson, és fejlessze a termékeit és szolgáltatásait (beleértve a webhelyeket és a tartalmukat); 
és (ii) az Ön igényei és preferenciái alapján személyre szabja a kapcsolattartást (többek között a személyes 
találkozókat és más kommunikációkat) Önnel. E tekintetben az UCB igyekszik megfelelő egyensúly fenntartásával 
feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és szabadságát. (**) 
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9. (Amennyiben vonatkozik) végrehajtjuk a szerződést, amit Önnel vagy az egészségügyi szervezetével 
kötünk, teljesítjük a kötelezettségeinket, és gyakoroljuk a szerződéses jogainkat (ideértve a számlázást 
- amennyiben ez vonatkozik a kapcsolatunkra), ezért az UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

Egészségügyi szervezetnek dolgozó egészségügyi szakemberek: 
- személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, szakmai azonosító száma, a titulusa, az anyanyelve, az 

adatbázisainkban Önnek rendelt egyedi azonosító; 
- a kapcsolattartási adatai: postai cím, telefonszám(ok), e-mail cím; 
- a szakmai adatai: ideértve a beosztása, a szakterülete, az orvosi képzettsége, szakmai háttere adatai; 
- fizetési adatok, beleértve, ha vonatkozik: bankszámlaszám, adózással kapcsolatos információk; 
- más adatok, melyeket a jogszabály szerint meg kell szereznünk (pl. klinikai kutatások keretében) vagy melyek 

szükségesek a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. 
 
Önfoglalkoztató egészségügyi szakemberek: 
- ugyanazok az adatok, mint az egészségügyi szervezetnek dolgozó egészségügyi szakemberek esetében;* 
- fizetési adatok (beleértve, ha vonatkozik: bankszámlaszám, adózással kapcsolatos információk). 

 
A fenti adatok kötelezőek/szükségesek a szerződés megkötéséhez. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor az UCB, illetve az 
egészségügyi szervezete nem tud szerződést kötni Önnel.  
A jogszabályok más adatokat is előírhatnak. Ha nem adja meg a jogilag kötelező információkat, akkor nem tudjuk teljesíteni a törvényes 
kötelezettségeinket. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön; 
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek dolgozik; 
- harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- A fent említett szerződés ideje alatt és a szerződés megszűnése után öt évig (adózási és könyvelési célokból), 
kivéve, ha hosszabb ideig meg kell őriznünk az adatokat jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy 
védelme érdekében, vagy olyan jogi kötelezettség teljesítéséért, ami megköveteli a további feldolgozást. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- az UCB leányvállalati és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi); 
- szabályozó hatóságok.  

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

Olyan személyes adatok tekintetében, melyeket a jogszabályok szerint kötelesek vagyunk megszerezni Öntől/Önről:  
- a feldolgozás a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges.  

Más személyes adatok vonatkozásában: 
Egészségügyi szervezetnek dolgozó egészségügyi szakemberek: 
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- A feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson, és kezelje a 
szerződéses kapcsolatát az egészségügyi szervezettel, akinek Ön dolgozik / akivel Ön együtt dolgozik. E 
tekintetben az UCB igyekszik megfelelő egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a 
jogait, adatait és szabadságát. (**)  

Önfoglalkoztató egészségügyi szakemberek: 
- Az adatfeldolgozás szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy azért, hogy a kérésére 

intézkedéseket tegyünk, mielőtt szerződést kötnénk. 

10. Az UCB (i) megfelel a jogi kötelezettségeinek az EU-ban / az EU tagállamaiban (beleértve a 
farmakovigilanciáról, archiválásról és nyilvántartásról, és átláthatóságról szóló törvényeket), (ii) 
szabályozás szerinti ellenőrzéseket végez, és (iii) válaszol az (EU/ EU-tagállamok) szabályozó 
hatóságainak vagy bírósági szerveinek a kérésére, ezért az UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

- személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, beosztása/titulusa, monogramja; 
- a kapcsolattartási adatai: többek között e-mail cím, telefonszám, postai cím;  
- a szakmai adatai: ideértve a beosztása; 
- a jogi kötelezettségeink alapján minden más szükséges információ (pl. a mellékhatások bejelentésével 

kapcsolatban, további információk a mellékhatásról és benne az Ön szerepéről; átláthatósági jelentések, 
információ érték átruházásáról stb.).  

Jogszabály írja elő ezeknek az információknak a megadását. Ha nem adja meg, akkor az UCB nem tudja teljesíteni a jogi kötelezettségeit. 
A személyes adatok 
forrása: 

- Ön;  
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek/akivel dolgozik; 
- harmadik felek (például a betege, harmadik fél feldolgozóink, ahogy ezt az 5.A pont részletezi). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Amíg az a jogi kötelezettségeink szerint kötelező. Pl. mellékhatásokkal kapcsolatos információk esetében ez a 
vonatkozó termék forgalombahozatali engedélyének végétől számított 10 év. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- illetékes szabályozó és kormányzati ügynökségek és hatóságok;  
- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi); 
- az átláthatósági információk tekintetében a nyilvánosság. 
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A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- Az adatfeldolgozás a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges (ideértve a farmakovigilanciára és 
az átláthatóságra vonatkozó törvényeket). 

11. Annak érdekében, hogy az UCB megfeleljen az átláthatóságra vonatkozó iparági irányelveknek 
(ellentétben a kötelező erejű törvényekkel, melyekről a 10. pontban esik szó), az UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

- személyazonosító adatok: többek között a teljes neve, beosztása/titulusa, monogramja;  
- a kapcsolattartási adatai: többek között e-mail cím, telefonszám, postai cím;  
- a szakmai adatai: ideértve a beosztása; 
- érték átruházása (ideértve a kiadásokat és más pénzügyi információkat, pl. az Önnek kifizetett összegeket); 
- beleegyezés az érték átruházásának közzétételével kapcsolatos e-mailek fogadásába (közzététel előtt); 
- az iparági irányelvek alapján más kötelező információk. 

Ha nem adja meg a fenti információkat, akkor az UCB nem tud megfelelni a vonatkozó iparági irányelveknek. 
A személyes adatok 
forrása: 

- Ön;  
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek/akivel dolgozik; 
- harmadik fél feldolgozóink (az 5.A pont részletezi). 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- amíg az a vonatkozó iparági irányelvek szerint szükséges. 

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- illetékes szabályozó és kormányzati ügynökségek; 
- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi); 
- a nyilvánosság. 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- Az adatfeldolgozás az alapján történik, hogy beleegyezik az érték átruházásának közzétételéről szóló 
kommunikációk küldésébe és fogadásába (közzététel előtt). 

Az adatfeldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy üzleti tevékenységet folytasson, megfeleljen az iparági 
követelményeknek/irányelveknek, és átlátható módon folytasson üzleti tevékenységet. E tekintetben az UCB igyekszik megfelelő 
egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és szabadságát. (**) Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy ez a szabályzat csak a GDPR előírásaival összhangban történő feldolgozás jogi alapjaira utal. Az UCB a továbbiakban is tiszteletben 
tartja az EFPIA iparági kódexét az átláthatóság és nyilvános közzétételekhez való hozzájárulás tekintetében. 



17 

12. Annak érdekében, hogy az UCB védje az üzleti érdekeit, többek között jogi követelésekkel szemben, 
és bírósági eljárásokban, és bizonyítani tudja a tranzakciókat, az UCB: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

- személyes adatok (a jelen szabályzatban foglaltak szerint), a jogi követelés, bírósági eljárás vagy szóban forgó 
tranzakció szempontjából szükséges mértékben. 

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön;  
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek/akivel dolgozik; 
- (amennyiben vonatkozik) harmadik fél feldolgozóink. 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- jogok gyakorlása vagy védekezés közben a vonatkozó jogi követelés, bírósági eljárás vagy tranzakció ideje alatt.  

Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- illetékes szabályozó és kormányzati ügynökségek; 
- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi); 
- a tanácsadóink és külső jogtanácsosok. 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy többek között üzleti tevékenységet folytasson, és 
megvédje az érdekeit jogi követelésekkel szemben és bírósági eljárásokban. E tekintetben az UCB igyekszik 
megfelelő egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és szabadságát. 
(**)  

13. Az UCB, annak érdekében, hogy (i) ellenőrzéseket végezzen az Európán kívüli törvényeknek 
megfelelően, (ii) megfeleljen az Európán kívüli törvényeknek és rendelkezéseknek, és (iii) kezelje az 
Európán kívüli bírósági és szabályozó hatóságok kéréseit: 

Személyes adatokat 
gyűjt Önről: 

- a jelen szabályzatban felsorolt személyes adatai, az auditálásnak, a jogi követelményeknek való megfelelés vagy 
szabályozó hatóságok kérésének megfelelő mértékben.  

A személyes adatok 
forrása: 

- Ön;  
- (amennyiben vonatkozik) az egészségügyi szervezet, akinek/akivel dolgozik; 
- (amennyiben vonatkozik) harmadik fél feldolgozóink. 

Az adatok 
megőrzésének (*) 
időtartama: 

- Amíg az a jogi kötelezettségeink szerint kötelező. 
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Kivel osztjuk meg a 
személyes adatait: 

- illetékes szabályozó és kormányzati ügynökségek; 
- az UCB leányvállalatai és harmadik fél feldolgozók (az 5.A pont részletezi). 

A GDPR 
vonatkozásában a 
következő jogi alapra 
támaszkodunk: 

- A feldolgozás szükséges az UCB törvényes érdekei miatt, hogy többek között üzleti tevékenységet folytasson, 
valamint megfeleljen az üzleti tevékenységeit szabályozó törvényeknek és rendelkezéseknek. E tekintetben az 
UCB igyekszik megfelelő egyensúly fenntartásával feldolgozni a személyes adatait és védeni a jogait, adatait és 
szabadságát. (**)  

 
(*) A személyes adatait a fenti táblázatban ismertetett megőrzési ideig tároljuk. Az adattárolási szabályzatunkban foglalt megőrzési 
időtartamokok az alábbiak határozzák meg:  
 

− vonatkozó törvények/jogszabályok követelményei;  
− iparági irányelvek; és  
− olyan adatkategóriák esetében, melyekre nem vonatkozik kifejezett törvény vagy jogszabály szerinti követelmény, más tényezők vannak 

érvényben, például egy tranzakció vagy szerződés bizonyításának vagy érvényesítésének szüksége, a szabályzataink érvényesítése 
stb.  

Töröljük a személyes adatait a fent említett megőrzési időtartamok végén, vagy ha tiltakozik a feldolgozás ellen, vagy ha visszavonja a 
személyes adatai feldolgozásába adott beleegyezését (amennyiben a feldolgozás alapja az Ön hozzájárulása), kivéve, ha meg kell őriznünk az 
adatokat jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 
valamint azért, hogy megfeleljünk az Európai Unió vagy egy EU-tagállam követelményeinek, mely előírja a további feldolgozást, vagy 
bizonyítanunk vagy érvényesítenünk kell egy tranzakciót vagy szerződést vagy érvényesítenünk kell a szabályzatainkat. 
 
 
(**) Ha többet szeretne tudni vagy kérdései vannak az egyensúly felmérésével kapcsolatban, kérjük, keressen fel minket az 1. szakaszban 
ismertetett módokon („Kik vagyunk és hogyan lehet minket elérni”)..
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4. A JOGAI ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA ŐKET 
 

A. A jogai 
 
Hozzáférési jog 
 
Joga van tájékoztatást kérni tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e a személyes adatait, és ha 
igen, (amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan mások jogait és szabadságát) joga 
van megszerezni tőlünk a személyes adatai másolatát. További információkért, kérjük, olvassa 
el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
Jog az adatok kiigazításához 
 
Joga van megkérni minket, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan 
személyes adatait. Arra is megkérhet minket, hogy egészítsük ki a hiányos személyes 
adatait, ehhez adnia kell nekünk további adatokat tartalmazó kiegészítő nyilatkozatot. 
További információkért, kérjük, olvassa el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
Törléshez való jog 
 
Joga van megkérni minket, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes 
adatait, ha a következő okok egyike fennáll: 
 

- a személyes adatokra az adatkezelés céljából már nincs szükség; 
- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 
- tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen (ld. alább további információt a 

tiltakozási jogról) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatait jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatait törölni kell, hogy megfeleljünk egy uniós vagy EU-tagállambeli 

jogi kötelezettségnek, mely vonatkozik ránk. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a törléshez való joga nem alkalmazandó, amennyiben a 
feldolgozás az alábbiak miatt szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságának és az információszabadságnak a 
gyakorlása; 

- megfelelés egy európai uniós vagy EU-tagállam törvényének, mely vonatkozik az 
UCB-re; 

- népegészségügy területén közérdekből szükséges okok a GDPR 9. cikkének 2. h. 
és i. pontjával és a 9. cikk 3. pontjával összhangban; 

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban; 

- jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

További információkért, kérjük, olvassa el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
A feldolgozás korlátozásához való jog 
 
Joga van megkérni az UCB-t, hogy korlátozza a személyes adatai feldolgozását, ha fennáll 
a következők egyike: 
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- Jóhiszeműen vitatja az Önről tárolt személyes adatok pontosságát. Ebben az 
esetben addig korlátozzuk a feldolgozást, amíg nem ellenőrizzük a személyes 
adatok pontosságát. 

- A feldolgozás jogellenes és Ön ellenzi a személye adatai törlését, helyette a 
felhasználás korlátozását kéri. 

- Már nincs szükségünk a személyes adataira, de Önnek szüksége van rá jogi 
követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

- A GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban tiltakozott az ellen, hogy az UCB 
feldolgozza a személyes adatait, és ebben az esetben a feldolgozást addig 
korlátozzuk, amíg ellenőrizzük, hogy a jogszerű érdekeink elsőbbséget élveznek-e. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fentiektől függetlenül továbbra is tárolhatjuk (a korlátozás 
ideje alatt) vagy feldolgozhatjuk a személyes adatait jogi követelések megállapítása, 
érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében. Ha a feldolgozás korlátozását kéri, akkor a feldolgozás korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. További információkért, kérjük, olvassa el a Hogyan 
gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
Tiltakozás a feldolgozás ellen 
 
Joga van a sajátos helyzetéhez kapcsolódó alapon bármikor tiltakozni a személyes adatai 
feldolgozása ellen, ha azok az UCB mint adatkezelő törvényes érdekeinek elérése alapján 
kerülnek feldolgozásra. Ebben az esetben az UCB nem fogja többé feldolgozni az adatait, 
kivéve, ha: 
 

- Az UCB lényeges jogszerű okot ad a feldolgozásra, ami elsőbbséget élvez az Ön 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

- Ez szükséges a jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. 

Joga van bármikor tiltakozni a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú feldolgozása 
ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzési célú profilkészítést. További információkért, kérjük, 
olvassa el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
Jog az adathordozhatósághoz 
 
Jogosult arra (amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan mások jogait és 
szabadságát), hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja az UCB-nek megadott személyes adatait, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az UCB, ha a 
feldolgozás: 
 

- a beleegyezésén vagy szerződésen alapul; és 
- automatizált módon történik. 

További információkért, kérjük, olvassa el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt.. 
 
Jog a hozzájárulás visszavonására 
 
Ha a feldolgozás alapja a hozzájárulása, akkor joga van azt bármikor visszavonni, anélkül, 
hogy ez hatással lenne a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségére. 
 
További információkért, kérjük, olvassa el a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 4.B szakaszt. 
 
B. Hogyan gyakorolhatja a jogait 
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Ha gyakorolni szeretné a fent ismertetett jogait, kérjük, keresse fel az UCB-t a Kik vagyunk 
és hogyan lehet minket elérni c. 1. szakaszban leírt módon. Kérjük, egyértelműen adja meg 
a gyakorolni kívánt jogait és a kapcsolattartartási adatait (beleértve egy érvényes e-mail 
címet vagy postai címet), hogy válaszolni tudjunk a kérésére. Felkérhetjük a 
személyazonossága igazolására.  
 
Ha a fenti jogai gyakorlásával kapcsolatban felkeres minket, akkor a kérése átvétele után 
egy hónapon belül választ adunk. Szükség esetében további két hónappal 
meghosszabbítható ez az időszak, és ebben az esetben az eredeti kérése átvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a meghosszabbításról és a késés okairól. 
 
Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál 
 
A GDPR 77. cikke szerint joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösképpen 
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett sérelem helye szerinti 
uniós tagállamban, ha Ön szerint az UCB a személyes adatai feldolgozásával megsérti a 
GDPR-t. Kérjük, látogasson el az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság webhelyére a 
panasz benyújtásával kapcsolatos további információkért.  
 
5. TOVÁBBI RÉSZLETEK A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁRÓL 

 
A. Kivel osztjuk meg a személyes adatait 

Elv  
 

Csak ennek az időnként módosított szabályzatnak (fent részletezve) megfelelően tesszük 
közzé a személyes adatait. 

Az UCB leányvállalatai és harmadik adatfeldolgozó felek 
Az UCB továbbítja vagy közzéteszi a személyes adatait a személyzetének, a 
leányvállalatainak, az UCB nevében a személyes adatait feldolgozó harmadik feleknek a 
fent említett célokból, továbbá a partnereinknek (ideértve más gyógyszerészeti cégeket), 
akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk és akiknek tudniuk kell ezeket az 
információkat.  
 
A harmadik fél szolgáltatók közé tartoznak a számításifelhő-szolgáltatók, informatikai 
szolgáltatók, tanácsadó és kiszervező cégek, adatbázis-szolgáltatók, piackutatási 
szolgáltatók, otthoni ápolási eszközök szállítói, rendezvényügynökségek és -szervezők, 
utazási irodák és szolgáltatók, bankok és biztosító társaságok, akik szolgáltatásokat 
nyújtanak nekünk. Ezek a szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belülről és 
kívülről nyújtanak nekünk szolgáltatásokat. 
 
Más harmadik felek közé tartoznak a szabályozó és kormányzati ügynökségek (további 
részletek alább ebben a szabályzatban), a tanácsadóink és külső jogtanácsosok, az 
auditoraink és potenciális harmadik felek, akikkel az UCB összeolvadhat, és akiket az UCB 
felvásárolhat (további részletek alább ebben a szabályzatban).  
 
Megfelelés a jogszabályoknak és jogi eljárásoknak 
Az UCB közzéteszi az Ön személyes adatait: 

− ha ezt megkövetelik a vonatkozó törvények, egy kormányszerv vagy bűnüldöző 
szerv; 
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− hogy megállapítsuk vagy gyakoroljuk a törvényes jogainkat, és védekezzünk a jogi 
követelésekkel szemben; 

− hogy vizsgálatot végezzünk, megelőzzük a törvénytelen intézkedéseket, a gyanított 
csalást, egy személy testi épségét veszélyeztető helyzeteket, a szabályzataink 
megsértését, valamint lépéseket tegyünk ezek ellen, és a törvény szerint járjunk el. 

Egyéb 
Ha egy harmadik fél felvásárolja a teljes (vagy lényegében a teljes) vállalatunkat és/vagy 
eszközeinket, akkor a felvásárlással kapcsolatban közzé fogjuk tenni a személyes adatait 
ennek a harmadik félnek. A közzététel meg fog felelni a vonatkozó adatvédelmi 
törvényeknek, beleértve a GDPR-t. 
 
B. Nemzetközi továbbítás 

Az UCB továbbítani fogja a személyes adatait a leányvállalatainak, köztük az EGT-n kívüli 
leányvállalatainak is.. Az UCB ebben az esetben az UCB kötelező érvényű vállalati szabályaira 
fog támaszkodni, amit a következő oldalon olvashat: https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Ha a személyes adatait harmadik fél szolgáltatóknak (ahogy ezt részletezi fent az 5.A pont) 
továbbítjuk olyan EGT-n kívüli országba, mely nem biztosít megfelelő szintű 
(adat)védelmet, akkor a továbbítás az UCB és a vonatkozó harmadik fél szolgáltató között 
létrejött általános szerződési feltételeken alapul. Ön – a Hogyan gyakorolhatja a jogait c. 
4.B pontban ismertetett jogai gyakorlásával – elkérheti az UCB biztosítéki intézkedéseinek 
másolatát, vagy megkérheti az UCB-t, hogy irányítsák át egy helyre, ahol az elérhető. 
A megfelelő fenti biztonsági intézkedések hiányában – a vonatkozó adatvédelmi törvények 
(ideértve az általános adatvédelmi rendelet) által engedélyezett mértékben – az UCB a 
kérdéses helyzetnek megfelelően ezektől eltérhet (pl. az érintett személy kifejezett 
beleegyezése, a megállapodás teljesítésének szükségessége, jogi követelések 
megállapításának, érvényesítésének vagy védelmének szükségessége).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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