Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
Az ADPH Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 58.; cégjegyzékszám: 01-09-735305; képviseli: Dr.
Torner Tamás István ügyvezető) - a továbbiakban A&D Pharma vagy Adatkezelő - tiszteletben tartja a
www.adph.hu az internetes oldalt (a továbbiakban: Weboldal) felkereső személyek (a továbbiakban:
Felhasználók vagy Érintettek) 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 az A&D Pharma nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az A&D Pharma honlapjáról
hiperlinkkel érhetőek el.
A Weboldal vagy bármely aloldala 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.
Weboldalon megvalósuló adatkezelések
Weboldal látogatói adatok
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.
Az adatkezelés ideje: 26 hónap. Ezen túl az adatok csak akkor kerülnek tárolásra, ha az szükséges a
Weboldal elleni észlelt támadások vizsgálatához.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (a fent felsorolt célok elérése).

Regisztráció a Weboldalon
Egészségügyi szakembereknek ajánljuk szakmai oldalainkat, amelyeken regisztráció esetén minden,
termékeinkhez kapcsolódó gyógyítást és egészségmegőrzést segítő információt megtalálhatnak.

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, orvosi bélyegző szám
Az adatkezelés célja: a termékekhez kapcsolódó gyógyítást és egészségmegőrzést segítő
információhoz való hozzáférés biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés ideje: a regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év

Marketing kommunikációs célú adatkezelés
A regisztráció során a Felhasználóknak lehetőségük van az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A
hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az
általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak kerüljenek
továbbításra. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat.
A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, termékekről, új funkciókról emailben
történő megkeresés útján.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés ideje: a hírlevélről való leiratkozásig, de legkésőbb az adatok megadásától számított 5
év

Sütik kezelése a Weboldalon
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.
A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy
az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a
számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a
telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi
azonosító jel elhelyezését a Felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök
menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy
minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes
beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem
működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a
felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Adatfeldolgozók igénybevétele
Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célok érdekében a következő adatfeldolgozókat veszi
igénybe:
I. Tárhely-szolgáltatás érdekében igénybe vett adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Mediator Group Kft., Bécsi út 58. Budapest 1034,
info@mediator.hu
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: tárhely-szolgáltatás
II. Hírlevél-kiküldés érdekében igénybe vett adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Mediator Group Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.)
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: hírlevelek kiküldése

Az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik
és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint 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 szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.
Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz,
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi
intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges
intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez
szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Felhasználók által megadott személyes
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, megbízottjai
férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

Az Ön jogai
Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)
az adatkezelés céljai;
b)
az érintett személyes adatok kategóriái;
c)
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d)
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)
azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f)
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h)
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön
rendelkezésére bocsátja.
Ön bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely
kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.
Ön jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.
Hozzájárulását visszavonja, amennyiben a regisztrációját törli/hírlevélről a megfelelő linken
leiratkozik, vagy a törlésre/leiratkozásra irányuló kérelmét a jelen pontban meghatározottak szerint
eljuttatja az Adatkezelőnek. Amennyiben a regisztrációját törli/hírlevélről leiratkozik, az Adatkezelő a
törlést/leiratkozást követő 10 munkanapon belül a személyes adatait a nyilvántartásából törli.
A sütik tárolásához való hozzájárulásának visszavonására a „Sütik kezelése a Weboldalon” pontban
foglaltak szerint van lehetősége.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek
a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.
Az Érintett a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat

egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint
amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását is.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség1092 Budapest, Ráday utca 58. szám alatti
címen postai úton vagy az info_budapest@adpharma.com e-mail címen.
A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Felhasználó jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, jogos érdeken
alapuló adatkezelés esetén bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az
adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk.
Az adatkezelésért felelős:
A&D Pharma Hungary Kft. / ADPH Kft. (1092 Budapest Ráday u. 58.)

