Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
Az ADPH Kft. - a továbbiakban A&D Pharma - tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső
személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan,
hogy az A&D Pharma milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja,
hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a A&D
Pharma nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a A&D Pharma honlapjáról
hiperlinkkel érhetőek el.
A honlap (a www.pharmad.hu címen található Internet szolgáltatás) vagy bármely oldala
megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a
feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
Az ADPH Kft. weboldalai, az azon található képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői
jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes
használatot meghaladó mértékben - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény alapján
szabad felhasználásnak minősülő eseteket - kizárólag az ADPH Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos
engedélyével lehetséges.
A www.pharmad.hu oldalon személyes adatok rögzítése és gyűjtése nem történik.
A honlap meglátogatása során az A&D Pharma szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató
Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma,
számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az A&D Pharma honlapját elérte,
azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap
eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre
lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag
névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az A&D Pharma az adatokat harmadik személy
részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.
A honlap használatának megkönnyítése céljából az A&D Pharma anonim látogatásazonosítót, ún.
“cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az
Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához
szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem
alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A
böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a
merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az
átmeneti internet fájlokat.
A honlapon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.
Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalára ilyen
Plug-in bővítményt helyeztek, az Ön által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a
Facebook szerverével, e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik az Ön képernyőjén. A beágyazott Plug-in
és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy
Ön a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a
Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához.
Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás
küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook
felhasználói oldalával kapcsolatban.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a
személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook
vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (http://www.facebook.com/policy.php) érhetőek el.
Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához
a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap
meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.
Ez a honlap a Google Inc. ('Google') által biztosított Web analitikai szolgáltatást, a Google Analytics
alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „Cookie-kat”, azaz, az Ön számítógépén
elhelyezett szöveges fájlokat használ, melyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos
elemzéseket. Az Ön weboldal használata során generált Cookie információkat (beleértve az Ön IP
címét is) a Google egy, az Amerikai Egyesült államokban lévő szerverre továbbítja és ott tárolja. A
Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy
az oldal üzemeltetője számára weboldal aktivitási jelentést állítson össze, és hogy további, a weboldal
használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben
ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha ezt a törvény megköveteli, vagy az adott
harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét más Google
adatokkal semmiképpen sem fogja összekapcsolni. A Cookie-k használatát a megfelelő böngésző
beállítások kiválasztásával akadályozhatja meg. Mindazonáltal, szeretnénk felhívni a figyelmét arra,
hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem éri el a weboldal összes funkcióját. Ezen weboldal
használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat a Google a fent meghatározott
módon és célok érdekében felhasználja.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk.
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