Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Adatkezelési Tájékoztató írja le azokat a módokat, ahogyan a jelen weboldalt (a
„Weboldal”) használó személyekről (a „Felhasználók”) automatikusan gyűjtött Adatok
esetlegesen kezelésre (gyűjtésre, tárolásra, felhasználásra) kerülhetnek az Ipsen Pharma
Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em., a továbbiakban „Ipsen”), mint
adatkezelő által.
A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IDŐRŐL IDŐRE VÁLTOZHAT,
MÓDOSÍTHATÓ VAGY EGYÉBKÉNT FRISSÍTHETŐ ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL
A VÁLTOZÓ ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN. Azonban az Önre
vonatkozó Személyes Adatokat (lásd a meghatározást alább) mindig annak az Adatkezelési
Tájékoztatónak megfelelően kezeljük, amelyik az adatgyűjtés idején érvényben volt. Az
esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük rendszeresen keresse fel
Weboldalunkat.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján csak olyan adatkezelést folytatunk, amely összhangban
áll a Gyftv. 17. §.-ban rögzített vényköteles gyógyszerekre vonatkozó jogszabályi előírásokkal.
Automatikusan gyűjtött Adatok:
A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mialatt Ön a Weboldalt használja, automatikusan
begyűjtsünk bizonyos felhasználói adatokat, például:
• A Felhasználó IP címe (ez az a cím, amelyik lehetővé teszi a kapcsolódást az Internetre,
a címet az internetszolgáltató rendeli a Felhasználó eszközéhez, és ez az információ a
Felhasználó munkafázisával változik; közvetlenül személyesen nem azonosítható);
• A Felhasználó által a Weboldalon tett látogatás napja és időpontja;
• A Felhasználó eszközének és böngészőjének operációs rendszere;
• Hogyan lépet fel a Felhasználó a Weboldalra.
A Cookie szabályzatban meghatározottak alapján a cookie-k két típusát használjuk:
Szigorúan kötelező cookie-k: Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy Ön biztonságosan
mozogjon a Weboldalon és használhassa funkcióit.
Teljesítmény cookie-k: Ezek a cookie-k információ analitikát gyűjtenek arról, hogy a
Felhasználók miként használják a Weboldalt.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek azonosítják a felhasználót. Az
ezen cookie-k által gyűjtött információk összesítésre kerülnek, tehát anonimizáltak.
Az Ipsen megoszthatja személyes adatait a következő felhatalmazott harmadik felekkel:
• Ipsen és leányvállalatai;
• Kiválasztott szállítók, szolgáltatók, akik az Ipsen weboldal-üzemeltetési, adatelemzési,
megrendelés-teljesítési, információs technológiai és kapcsolódó infrastruktúra-biztosítási,
ügyfélszolgálati, e-mail kézbesítési, naplózási stb. utasításai alapján járnak el;
• Jogi vagy közigazgatási hatóságok: az alkalmazandó jogszabályok alapján;
• Potenciális vásárlók és egyéb érdekeltek egyesülés, jogi szerkezetátalakítási művelet, például
felvásárlás, közös vállalkozás, átruházás, széválás vagy elidegenítések esetén;
Az Ipsen minden esetben megköveteli, hogy az ilyen harmadik fél:
• vállalja, hogy betartja az adatvédelmi jogszabályokat és a jelen adatvédelmi tájékoztatót;
• a személyes adatokat csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírt célokra dolgozza fel;

• elvégezze a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek célja a
személyes adatok integritásának és titkosságának védelme.
Ön Weboldalának böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy elutasítja a cookiekat, azonban a
cookiek lehetővé teszik az Ön számára, hogy elérje a Weboldal lényeges funkcióit, amelyek
esetleg nem működhetnek, ha a cookie-kat elutasítja.
Ha tájékoztatást szeretne kapni az Ipsen-től vegye fel a kapcsolatot az Ipsen-nel, az
automatikusan gyűjtött Adatok ezen kategóriáinak kezelése kötelező.
Az adatok kezelése során Ipsen 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 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendeletét (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Infotv.”), rendelkezései szerint jár el.
Az Ipsen egy globális biopharmaceutical csoport, amelynek tagjai, partnerei és alvállalkozói a
világ számos országában megtalálhatók.
Emiatt előfordulhat, hogy az Ipsennek más joghatóságokban, többek között az Európai
Gazdasági Térségbe vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülre kell továbbítania az Ön
személyes adatait olyan országokba, amelyek nem tekinthetők ugyanolyan szintű védelmet
nyújtónak, mint az amelyikben Ön letelepedett.
Abban az esetben, ha az Ipsennek személyes adatait az Európai Unión kívülre kell továbbítania,
gondoskodnia kell az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt megfelelő
biztosítékok végrehajtásáról (ideértve különösen az Európai Bizottság adott esetben
alkalmazandó standard szerződéses klauzuláit).
Az Önre vonatkozó automatikusan gyűjtött Adatok kizárólag az Ipsen jogos érdekének
érvényesítése céljából kerülnek kezelésre, vagyis azért, hogy jobban tudjunk együttműködni
Önnel.
Az Önre vonatkozó automatikusan gyűjtött Adatokat nem adjuk el harmadik feleknek, nem
osztjuk meg velük és nem juttatjuk másként el hozzájuk, kivéve, ha ezt tőlünk a vonatkozó jog,
bírósági határozat vagy kormányzati szabályozás követeli meg, vagy ha az ilyen közlés
egyébként szükséges valamely bűnügyi vagy egyéb törvényes kivizsgálási eljárás
támogatásához itt vagy külföldön.
Az automatikusan gyűjtött Adatok tárolásának időtartama:
Az Önre vonatkozó automatikusan gyűjtött adatok a Cookie szabályzatban meghatározottakkal
összhangban tizenhárom hónapig kerülnek megőrzésre.
Biztonság:
Az Önre vonatkozó automatikusan gyűjtött Adatokat biztonságos szervereken tároljuk, és
szigorúan titkosan kezeljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Önnek joga van a cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés sajátosságait figyelembe véve:
(i)
(ii)

tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről (GDPR 14.cikk);
kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést, (GDPR 15.cikk);

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

adatainak helyesbítését (GDPR 16.cikk), illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését kérni (GDPR 17. cikk);
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (GDPR 18. cikk);
megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20.cikk), valamint
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Tájékoztatjuk, amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésére:
• közvetlenül az Ipsen-hez fordulhat e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken:
dataprivacy@ipsen.com.
• az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Adatszabadság Hatóságnál
panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
• bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság
követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet
kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az
alábbi weboldalon tájékozódhat: www.birosagok.hu
az alábbi linken: https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/6b1542cd-1d95-4ee998ba-5b2e7639eaac/6c7a3ff4-c078-4035-a018-76293fe3e8a9
Jogainak gyakorlása céljából felveheti a kapcsolatot az Ipsen adatvédelmi felelősével itt:
dataprivacy@ipsen.com
Kiskorúak általi használat
A Weboldal nem céloz meg 18 éves kor alatti személyeket.
Más weboldalakra irányító linkek
Ipsen külső, harmadik személyek Weboldalai felé navigálhatnak link használatával. Ipsen
semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen Weboldalak felett és nem tehető felelőssé sem
azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért.
Egészségügyi adatok
Ez a Weboldal egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat adatot. Ipsen nem tesz
olyan kijelentést, hogy a Weboldalon található anyagok, valamint termékek a célközönség
tartózkodási területén (Magyarországon) kívül is elérhetőek. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok,
akik Magyarország területén kívülről érik el ezt a Weboldalt, ezt saját felelősségükre teszik a
helyi jogszabályoknak megfelelően. Továbbá a jelen Weboldalon semmi nem értelmezhető
úgy, hogy bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, ezért kérjük ne hagyatkozzon a
Weboldal tartalmára semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Az ilyen esetekben mindig
egyénre szabott, specifikus orvosi tanácsot kell kérni egy szakképzett egészségügyi
szakembertől.
Felelősség
Ipsen nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából,
működésképtelenségéből, nem megfelelő működéséből, a Weboldal hibájából, illetve a teljes
Weboldal vagy annak részei akár előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges leállásából,

valamint a kommunikációs vonal vagy a rendszer leállásából erednek; illetőleg amelyek
számítógépes vírus vagy az adatokban bárki által végzett jogosulatlan változtatások
következményei. Ez a felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás nem alkalmazandó Ipsen
szándékos cselekményeivel kapcsolatos felelősségre, illetve olyan kötelezettség nem
teljesítéséből eredő felelősségre, amely halált, személyi sérülést vagy egészségkárosodást
eredményez.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató utoljára 2021 júniusában került módosításra.

