ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest,
Benczúr utca 47.; cégjegyzékszám: 01-09-961304; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi
tájékoztatást nyújtja:
1. Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag a PAH Therapy számítógépes alkalmazás (a továbbiakban:
„Alkalmazás”) felhasználói számára, az érintett hozzájárulása alapján kezel. Az adatkezelés célja az
Alkalmazás használatának és az ahhoz való hozzáférésnek a biztosítása.
2. Az Adatkezelő
 nem kezel közérdekű adatokat,
 nem tart nyilván bűnügyi személyes adatokat,
 nem tart nyilván és nem tárol különleges adatokat,
 nem végez és végeztet adatfeldolgoztatást,
 nem kapcsol össze belső nyilvántartásokat,
 nem készít alkalmazásból excel kimentést további nyilvántartáshoz,
 külön hozzájárulás alapján körlevelez regisztrált felhasználóival,
 nem hozza nyilvánosságra a felhasználók személyes adatait,
 nem végez automatizált feldolgozást.
3. Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának. Az
Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz az Önre vonatkozó adatok védelme, valamint az
engedély nélküli hozzáférés, közzététel, megváltoztatás és törlés megakadályozása érdekében.




Adatkezelésünk jogalapja – Az Ön előzetes, önkéntes, kifejezett, egyértelmű hozzájárulása, azzal,
hogy az Alkalmazásban regisztrál, és a regisztrálásnál elfogadja a jelen tájékoztatóban leírtakat.
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az Adatkezelő írásban történő értesítésével bármikor
visszavonhatja.
A kezelt adatok köre – Kizárólag az Alkalmazás használatához szükséges alábbi adatokat kérjük be
és tartjuk nyilván:
 Vezetéknév
 Keresztnév
 Munkahely neve
 Munkahely címe
 Telefonszám
 Mobil telefonszám
 E-mail cím
 Jelszó
Az Alkalmazás nem tart nyilván, nem kezel, és nem továbbít az alkalmazás felhasználásához
szükséges adatokon kívül más személyes adatot!





Adattovábbítás – Nem történik adattovábbítás, kivéve, ha azt törvény kötelezővé teszi.
Adatkezelés időtartama – Az az időtartam, amely alatt az Alkalmazás működik és elérhető, de
legfeljebb az az időpont, ameddig az adatok kezelése az adatkezelés céljából feltétlenül szükséges.
Az Ön által megadott személyes adatokba más személy nem tekinthet be, kivéve azoknak az illetékes
hatóságoknak a munkatársait, vagy egyéb megbízottjait, akik egy esetleges hatósági eljárás során az
Adatkezelő vonatkozásában ellenőrzés, vagy egyéb eljárási cselekmény során eljárnak.

Önt, mint az Alkalmazás felhasználóját személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok
illetik meg:
1. Tájékoztatás kérése
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Az Ön kérésére 5 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben
jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérése iránti
kérelmét kérjük a következő postai, vagy elektronikus címek valamelyikére küldje meg:
levelezési cím: Dr. Palya Lilla, Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. 1068 Budapest Benczúr u. 47.
e-mail: lilla.palya@actelion.com.
A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg,
kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.
2. Helyesbítés
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre
áll, kérelmére az adatot helyesbítjük.
3. Törlés
A személyes adatot töröljük, ha
-

Kezelése jogellenes;
Ön kérelmezi, (kivéve a kötelező adatkezelés eseteit);
Az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt;
Azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
„Hatóság”) elrendelte.

4. Zárolás
Törlés helyett a személyes adatot zároljuk, ha Ön azt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő értesíti Önt.
Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül az Adatkezelő írásban értesíti Önt a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításáról és annak ténybeli és jogi indokairól. Ebben az esetben az érintettet az Adatkezelő tájékoztatja a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.
5. Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó kötelezettség
teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá 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.
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Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt
elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –a
bírósághoz fordulhat.
6. Jogérvényesítés
Tájékoztatjuk, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, jogosult
továbbá vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(http://naih.hu ; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;
tel.: +36 (1) 391-1400) arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén dönthet úgy, hogy a pert a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
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