A honlap adatvédelmi nyilatkozata (az általános adatvédelmi rendelet alapján)
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Ezen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya
Ezen Adatvédelmi nyilatkozat olyan honlapokra, mobilalkalmazásokra és digitális szolgáltatásokra
vonatkozik, amelyek ezen Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkoznak vagy azt teszik közzé. Ezen
Adatvédelmi nyilatkozatot azért hoztuk létre, hogy ismertessük Önnel, az Allergan plc (a továbbiakban:
Allergan, mi, miénk, minket, bennünket) milyen Személyes adatokat gyűjthet Önről, hogyan gyűjtjük az
adatokat, milyen célokból használjuk fel és kiknek adhatjuk át azokat, valamint Ön milyen jogokkal
korlátozhatja saját Személyes adatainak felhasználását. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban azon
honlapok, alkalmazások és digitális szolgáltatások, amelyek ezen Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkoznak
vagy azt teszik közzé, a továbbiakban együttesen „honlapok”-ként szerepelnek.
Milyen Személyes adatokat gyűjthetünk Önről?
A jelen Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozó honlapjainkon olyan Személyes adatokat gyűjtünk és
kezelünk Önre vonatkozóan, amelyekkel közvetlenül nem lehet Önt név szerint (például IP-cím alapján)
azonosítani, illetve az adatok nem tartalmazzák az Ön elérhetőségeit; ugyanakkor az összegyűjtött
adatok révén megállapítható, hogy egy konkrét számítógép vagy eszköz hozzáfért a honlapunkhoz,
továbbá ezen adatok bizonyos egyéb adatokkal történő egyesítésével Ön azonosíthatóvá válik. Ezeket a
Személyes adatokat a honlapjainkkal történő interakció révén kapjuk meg.
Az ezen Adatvédelmi nyilatkozatra mutató honlapjaink révén kezelt Személyes adatok a következő
kategóriákba tartozhatnak:
•
•
•

demográfiai adatok;
online azonosítók;
IP-cím;

•
•
•

az általunk elhelyezett sütikből származó
adatok;
harmadik felek által elhelyezett sütik;
és/vagy
a közösségi média használatából és
hasznosításából szerzett adatok

Amennyiben olyan Személyes adatokat gyűjtünk Önről, amelyekkel közvetlenül lehet azonosítani Önt, az
alábbi adatvédelmi nyilatkozatok további információt nyújtanak arról, hogy milyen adatokat gyűjthetünk
és milyen célból, kiknek továbbíthatjuk azokat, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik az általunk
történő felhasználás korlátozására. Kérjük, kattintson azokra az adatvédelmi nyilatkozatokra, amelyek
alkalmazhatók a velünk való együttműködésre: https://www.allergan.com/gdpr.
Hogyan használjuk fel a Személyes adatait?
Az Ön Személyes adatainak kezelése magában foglalja az adatok rögzítését, rendezését, rendszerezését,
tárolását, adaptálását vagy módosítását, lekérdezését, áttekintését, felhasználását, valamint

továbbítással és terjesztéssel történő közzétételét és egyéb módon történő elérhetővé tételét,
egységesítését, korlátozását, törlését és megsemmisítését.
Személyes adatait a következő célokból kezelhetjük:
•
•

•
•

vállalatunk megfelelőségi, létesítmény- és
hálózati biztonsági célkitűzései
érdekében;
az Allergan rendszereihez,
létesítményeihez, nyilvántartásaihoz,
tulajdonához és infrastruktúrájához való
hozzáférés/használat engedélyezése,
megadása, kezelése, nyomon követése és
megszüntetése;
Az Ön nekünk küldött üzeneteinek
nyomon követése;
programjaink és szolgáltatásaink
ellenőrzése megfelelőségi célokból;

•
•
•
•

amikor törvényi kötelezettségeink szerint
személyes adatokat kell kezelnünk;
statisztikai elemzés, ideértve a
kereskedőink által végzett analitikát;
honlap-adminisztráció; és/vagy
Marketingtevékenységek, beleértve a
sütik tárolását és egy érdeklődésen
alapuló profil létrehozását a velünk vagy
mások számára küldött üzenetek alapján

Bármely további célból, mely esetében kötelesek vagyunk értesíteni Önt és beleegyezését kérni –
ideértve a helyi jogszabályok által előírt célokat is –, kizárólag az Ön beleegyezését követően kezeljük a
Személyes adatait ezen célokból.
Milyen jogalappal rendelkezünk az Ön Személyes adatainak kezeléséhez?
Az Ön Személyes adatainak a fent felsorolt konkrét célokból történő kezeléséhez alkalmazandó jogalap a
következőket tartalmazza:
•

Az Ön beleegyezésével: Bizonyos esetekben beleegyezését kérhetjük Személyes adatainak
gyűjtéséhez és kezeléséhez. Ha úgy dönt, hogy beleegyezését adja, a későbbiekben
visszavonhatja azt, melynek módját a „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” szakaszban lent
ismertetjük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha visszavonja a beleegyezését, az nem érinti
Személyes adatainak korábbi kezelését. Amennyiben Személyes adatait a beleegyezése alapján
kezeljük, a beleegyezés megadásakor részletesebb tájékoztatást adunk Önnek.

•

Az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés vagy szerződés teljesítése: Bizonyos
körülmények között előfordulhat, hogy Személyes adatait a vonatkozó jogszabályok/előírások
betartása érdekében kell kezelnünk, vagy azon szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítése
érdekében, amelyben Ön a másik szerződő fél. Ha Személyes adatait a törvényi
kötelezettségeinknek történő megfelelés érdekében kezeljük, Ön valószínűleg nem emelhet
kifogást ez ellen, de általában jogosult ezen adatokhoz hozzáférni vagy azokat megtekinteni,
kivéve, ha az megakadályozna bennünket törvényi kötelezettségeink teljesítésében.
Amennyiben azon szerződés szerint vállalt kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük az
adatait, amelyben Ön a másik szerződő fél, valószínűleg nem emelhet kifogást az adatai kezelése
ellen, illetve amennyiben visszavonja a beleegyezését vagy kifogást emel személyes adatainak
kezelése ellen, ez befolyásolhatja szerződéses kötelezettségünk Önnel szembeni teljesítését.

•

Jogos érdekünk: Személyes adatainak kezelése történhet az Önnel történő kommunikációra
vonatkozó, illetve a termékeinkről és szolgáltatásainkról, tudományos kutatásokról és oktatási
lehetőségekről Önnek küldött üzeneteink kezelésére vonatkozó jogos érdekünkből. Az
alábbiakban felsorolt egyéb jogok mellett Önnek joga van kifogást emelni saját Személyes
adatainak ilyen kezelése ellen. Kifogását az alábbi „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?”
szakaszban ismertetett módon nyújthatja be.

Sütik és hasonló technológiák, amelyekkel Személyes adatokat lehet gyűjteni
Adatgyűjtő jelek
Honlapjaink „adatgyűjtő jeleknek” nevezett technológiát alkalmazhatnak, amelyek lehetővé
teszik a webnaplók adatainak összegyűjtését. Az adatgyűjtő jel egy weboldalon vagy e-mailüzenetben elhelyezett apró grafika, amelyet megtekintett oldalak vagy megnyitott üzenetek
nyomon követésére terveztek. A webnapló adatainak gyűjtése akkor történik, ha Ön
valamelyik honlapunkat meglátogatja a webszerveren keresztül.
Bizonyos weboldalakon vagy e-mailben adatgyűjtő jeleket küldünk Önnek, más néven műveleti
címkéket (egyértelmű GIF technológia) helyezünk el. Adatgyűjtő jeleket használhatunk annak
meghatározása érdekében, hogy az általunk elküldött e-mail-üzeneteket megnyitották-e, és
hogy az üzenettel kapcsolatban történt-e valamilyen intézkedés. Az adatgyűjtő jelek azzal
segítenek a honlapok hatékonyságának elemzésében, hogy mérik egy honlap látogatóinak
számát, illetve azt, hogy hány látogató kattintott egy honlap kulcsfontosságú elemeire.
Sütik
Ez a honlap sütiket használhat. A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyeket a honlapok a
számítógépének merevlemezén tárolnak, ott, ahol az Ön internetböngészőjének fájljai
találhatók. A sütik „megspórolják” Önnek azt, hogy bizonyos regisztrációs adatokat újra meg
kelljen adnia, mivel a sütik által a honlapok „emlékezhetnek”, hogy a látogatók milyen adatokat
adtak meg. A sütik felhasználóspecifikus adatok küldését is segítik az Ön számára, valamint
nyomon követhetjük, hogy a felhasználók hogyan használják a honlap különböző részeit. Mi is és
olyan harmadik fél szerződéses partnereink is elhelyezhetnek sütiket a számítógépén, akikkel
például a webanalitikai szolgáltatások és a reklámhálózati szolgáltatások tárgyában kötöttünk
szerződést. A legtöbb internetböngészővel és más szoftverrel megváltoztathatja a böngészője
beállításait, hogy törölje a sütiket a számítógép merevlemezéről, letilthatja a sütiket, vagy
figyelmeztetést kérhet, mielőtt a számítógépe tárolja a sütiket. Kérjük, tekintse át a böngésző
utasításait, hogy többet megtudjon ezekről a funkciókról! Ha elutasítja a sütik használatát, a
honlap működőképessége korlátozott lehet, és előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a
honlap számos funkcióját.
A „ne kövess” funkció
Az online tevékenység nyomon követése számos módon megakadályozható. Az egyik az, hogy
úgy állítja be a böngészőt, hogy figyelmeztesse a meglátogatott honlapokat arra, hogy nem
szeretné, ha bizonyos adatait rögzítenék. Ezt követést letiltó jelnek hívják. Felhívjuk figyelmét,
hogy honlapjaink és webalapú forrásaink jelenleg nem válaszolnak ezekre a webböngészőkből
küldött jelekre. Jelenleg nincs általánosan elfogadott szabvány arra vonatkozóan, hogy mit kell
tennie egy vállalatnak, amikor követést letiltó jelet észlel.
Google Analytics

A Google Analytics segít abban, hogy honlapunk jobban működjön, és ismerteti számunkra, hogy
a honlap mely részeit használják. A Google Analytics olyan technikai eszközöket használ, mint
például a belső sütik és a JavaScript-kód, hogy információkat gyűjtsön a látogatókról. A Google
Analytics szolgáltatás nyomon követi a honlap azon látogatóit, akik engedélyezik a JavaScriptet.
A Google Analytics névtelenül nyomon követi, hogy a látogatók miként lépnek kapcsolatba egy
honlappal, beleértve a tartózkodási helyüket és a honlapon végzett tevékenységüket. A Google
Analytics a fent ismertetett információkat gyűjti a felhasználóktól.
Ez az információ a honlap adminisztrálására és frissítésére szolgál, továbbá azt is megvizsgáljuk,
hogy a honlap látogatói megfelelnek-e a honlap demográfiai elemzéseinek, és megállapítjuk,
hogy a kulcsfontosságú látogatók milyen módon használják a honlapot.
A. Nyomonkövetés-letiltási lehetőség:
A Google Analytics nyomonkövetés-letiltási lehetőséget kínál azon honlaplátogatók
számára, akik nem kívánnak hozzájárulni adataik gyűjtéséhez. További információkat
erről a lehetőségről a következő címen talál: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
B. Az adatok Google általi felhasználása:
A Google és a saját tulajdonában levő leányvállalatai a saját adatvédelmi irányelveinek
megfelelően ( http://www.google.com/privacy.html, vagy a Google által időről időre
megadott más URL-k) megőrizhetik és felhasználhatják a Google Analytics
információközlés és -megosztás használata közben gyűjtött adatokat.
Közösségimédia-beépülőmodulok
Honlapjaink közösségimédia-beépülőmodulokat használhatnak, így Ön egyszerűen tud másokkal
adatokat megosztani. Amikor meglátogatja honlapjainkat, a weboldalunkon található
közösségimédia-beépülőmodul üzemeltetője elhelyezhet egy sütit a számítógépén, amely
lehetővé teszi, hogy az üzemeltető felismerje a honlapján tartózkodó azon személyeket, akik
korábban már meglátogatták a honlapjainkat. Ha korábban már bejelentkezett a
közösségimédia-honlapra a honlapunkon történő böngészés előtt, a közösségimédiabeépülőmodulok lehetővé teszik, hogy a közösségimédia-honlap olyan információkat kapjon,
amelyekből Ön közvetlenül azonosítható és amelyek azt mutatják, hogy Ön meglátogatta a
honlapunkat. A közösségimédia-beépülőmodulok összegyűjtik ezeket az információkat azon
látogatókra vonatkozóan, akik bejelentkeztek a közösségi hálózatokba, függetlenül attól, hogy a
honlapunkon lévő beépülő modulokra rákattintanak-e vagy sem. A közösségimédiabeépülőmodulok lehetővé teszik, hogy a közösségimédia-honlap megossza az Ön által
weboldalunkon végzett tevékenységekkel kapcsolatos információkat a közösségimédia-honlap
többi felhasználójával. Az Allergan nem ellenőrzi a közösségimédia-beépülőmodulokból
származó tartalmat. A közösségi weboldalakról származó közösségimédia-beépülőmodulokkal
kapcsolatos további információkért olvassa el az adott honlapok adatvédelmi és -megosztási
nyilatkozatait.
Gyermekek Személyes adatai
Ezt a honlapot 16 évesnél idősebb felhasználók számára tervezték. 16 évesnél fiatalabb személyektől
tudatosan nem gyűjtünk Személyes adatokat.
Hogyan védjük a Személyes adatait?

Az iparági normáknak megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat használunk annak
érdekében, hogy Személyes adatait megvédjük elvesztés, lopás, visszaélés, illetéktelen hozzáférés,
módosítás, közzététel és megsemmisülés ellen. Kizárólag azon alkalmazottak és a nevünkben eljáró
harmadik felek férhetnek hozzá az Ön Személyes adataihoz, akik jogos üzleti igényt támasztanak e
hozzáférés megszerzéséhez. Kizárólag a nevünkben eljáró olyan harmadik felek számára továbbítjuk a
Személyes adatait, amelyektől arra vonatkozó írásbeli biztosítékokat kapunk, hogy Személyes adatait a
jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak, valamint saját adatvédelmi szabályzatunknak és eljárásainknak
megfelelően kezelik.
Kik számára és mely esetekben továbbítjuk a Személyes adatait?
Személyes adatait az alábbi gazdálkodó egységekkel osztjuk meg, illetve nekik továbbítjuk:
•

Globális kapcsolt vállalkozásainkkal a lent ismertetett módon.

•

Olyan harmadik felekkel, amelyekkel a nevünkben történő szolgáltatásnyújtás céljából
szerződést kötünk a fentiekben ismertetett, az Ön Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
tevékenységek elvégzése, illetve szerep betöltése érdekében. Ilyen esetben elvárjuk a
nevünkben eljáró harmadik felektől, hogy megőrizzék a velük megosztott személyes adatok
titkosságát és biztonságát. Kivéve, ha a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másképp nem
rendelkezik, ezeknek a harmadik feleknek szerződésben kell vállalniuk, hogy nem használják fel,
illetve nem továbbítják az Ön Személyes adatait semmilyen más célból, mint amely ahhoz
szükséges, hogy részünkre vagy a nevünkben szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy betartsák az
alkalmazandó jogszabályokat és előírásokat.
Kormányzati szervekkel, ellenőrökkel és hatóságokkal. Személyes adatait továbbíthatjuk
kormányzati szervek, hatóságok és ellenőrök számára, amikor jogszerű tájékoztatási kérésekre
adunk választ, illetve ahogy azt egyébként a jogszabályok, az előírások vagy az iparági kódexek
megszabják.

•

•

Potenciális vagy tényleges harmadik fél vevőkkel. Amennyiben úgy döntünk, hogy
vállalatunkat átszervezzük, vagy értékesítés, összeolvadás vagy felvásárlás útján megválunk a
vállalatban meglévő érdekeltségünktől, Személyes adatait megoszthatjuk a tényleges vagy
potenciális vevőkkel. A vevőktől elvárjuk, hogy az Ön Személyes adatait ezen Adatvédelmi
nyilatkozattal összhangban kezeljék.

Hogyan továbbítjuk a Személyes adatait nemzetközi szinten?
A Személyes adatait továbbíthatjuk egyéb globális kapcsolt vállalkozásaink számára is. Az Allergan
kapcsolt vállalkozásainak neve és elérhetőségei a következő weboldalon találhatók:
https://www.allergan.com/home. Ezenkívül ezek a kapcsolt vállalkozások továbbíthatják a Személyes
adatait további globális kapcsolt vállalkozásaink számára. Bizonyos kapcsolt vállalkozásaink és azok
adatbázisa olyan országokban lehetnek, amelyek nem biztosítják a lakóhelye szerinti országban
hatályban lévő jogszabályokéhoz hasonló adatvédelmi szintet. Ettől függetlenül minden kapcsolt
vállalkozásunk köteles az Ön Személyes adatait ezen Adatvédelmi nyilatkozattal, valamint az
adatvédelmi szabályzatunkkal és eljárásainkkal összhangban kezelni.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között, illetve Svájc és az Egyesült Államok között
létrejött Adatvédelmi pajzsra vonatkozó nyilatkozat: Az Allergan és egyesült államokbeli
kapcsolt vállalkozásai Személyes adatokat kaphatnak olyan természetes személyektől, akik az
Európai Gazdasági Térségben és Svájcban laknak. Betartjuk az Európai Unió és az Egyesült
Államok között, illetve Svájc és az Egyesült Államok között létrejött Adatvédelmi pajzs elveit az
EGT-ből és Svájcból származó Személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére
vonatkozóan. Amennyiben eltérés van ezen Adatvédelmi nyilatkozat feltételei és az
Adatvédelmi pajzs elvei között, az Adatvédelmi pajzs elvei az irányadók. Ha további
tájékoztatást szeretne kapni az Adatvédelmi pajzs keretrendszeréről, és szeretné megtekinteni a
tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ oldalra! A Nemzetközi
Vitarendezési Központ harmadik felekkel kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére szolgáló
platformként működik, ahogy azt az Adatvédelmi pajzs keretrendszere előírja. Amennyiben
panaszt szeretne tenni az Adatvédelmi pajzsnak való megfelelésre vonatkozóan, közvetlenül
felveheti a kapcsolatot velünk vagy a Nemzetközi Vitarendezési Központtal a következő címen:
http://go.adr.org/privacyshield.html. Bizonyos esetekben kötelező erejű döntőbírósági eljárást
is kérhet. Az Adatvédelmi pajzs irányelveinek betartására tekintetében az Amerikai Egyesült
Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozunk.
Személyes adatait továbbíthatjuk olyan harmadik felek számára, akikkel a nevünkben történő
szolgáltatásnyújtás céljából szerződést kötünk a fentiekben ismertetett, az Ön Személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos tevékenységek elvégzése, illetve szerep betöltése érdekében. A velünk
szerződött harmadik felek szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy velünk együttműködve
megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak, illetve az uniós személyes adatok
fogadása érdekében érvényes, a határokon átnyúló továbbítási mechanizmust vezetnek be, amely
magában foglalhatja a megfelelőség Európai Bizottság által történő meghatározását, valamint az Európai
Unió és az Egyesült Államok között, illetve Svájc és az Egyesült Államok között létrejött Adatvédelmi
pajzsra vonatkozó tanúsítványokat és/vagy az uniós általános szerződési feltételek teljesítését.
A személyes adatok határokon átnyúló továbbításával kapcsolatos további információért, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot velünk a „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” című szakasz alapján!
Mennyi ideig tároljuk a Személyes adatait?
Személyes adatait az Ön és az Allergan által létrejött kapcsolat fenntartásának végéig tároljuk. Az Önről
gyűjtött Személyes adatokat a Vállalati adatmegőrzési szabályzatnak megfelelően tároljuk és őrizzük
meg, majd archiváljuk vagy töröljük. Adatmegőrzési eljárásaink részletes ütemterve a következő címen
található: https://www.allergan.com/home. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos adatokat hosszabb
ideig is megőrizhetünk, ha továbbra is fennállnak az Ön felé teljesítendő kötelezettségeink, illetve azt a
helyi jogszabályok előírják.
Harmadik felek honlapjaira mutató hivatkozások
Látogatóink kényelmét szolgálja, hogy ez a honlap egyéb, harmadik felek tulajdonában lévő és általuk
üzemeltetett honlapokra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyek szerintünk hasznos
információkkal szolgálhatnak. Az itt részletezett szabályzatok és eljárások nem vonatkoznak ezekre a
honlapokra. Nem vállalunk felelősséget a Személyes adatok harmadik fél honlapok által vagy azokon
történő gyűjtéséért és felhasználásáért. Ezért minden felelősséget kizárunk a Személyes adatok
harmadik felek által történő olyan felhasználásáért, amelyeket harmadik fél honlapjának használatával

szereztek meg. Javasoljuk, hogy közvetlenül ezektől a honlapoktól kérjen tájékoztatást az adatvédelmi,
biztonsági, adatgyűjtési és a terjesztési szabályzatok tekintetében.
Ön milyen jogokkal rendelkezik?
Önnek joga van megtekinteni saját Személyes adatait, illetve azokról másolatot kapni, beleértve az
elektronikus másolatot is, továbbá kérheti tőlünk pontatlan vagy hiányos Személyes adatainak
helyesbítését. Azt is kérheti, hogy töröljük Személyes adatait, ha már nincs szükségünk azok
megőrzésére abból a célból, amelyből Ön az adatait a rendelkezésünkre bocsátotta, illetve bizonyos
célokra korlátozhatja Személyes adatainak kezelését, ha nem lehetséges azok törlése, valamint kifogást
emelhet Személyes adatainak kezelése ellen. Bizonyos körülmények között kérheti, hogy Személyes
adatainak egy példányát elküldjük egy Ön által választott harmadik fél számára.
E jogok bármelyikének gyakorlásához, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Hogyan léphet
kapcsolatba velünk?” szakasz alapján! Továbbá joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz
(lásd a lenti „Jogorvoslatok” c. szakaszt), amennyiben úgy véli, hogy jogait megsértették.
Mi történik, ha módosítjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot?
Időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy az tükrözze törvényi
kötelezettségeink változását, illetve Személyes adatai kezelésének módját. Tájékoztatni fogjunk Önt az
Adatvédelmi nyilatkozat minden lényeges módosításáról, és a módosítást a közlést követően lép
hatályba.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk bármilyen kérdés vagy probléma esetén?
A lenti elérhetőségeken az alábbi ügyekben léphet kapcsolatba az Allergan uniós adatvédelmi
tisztviselőjével:
•
•
•
•

kérdések feltétele;
Probléma jelzése vagy panasz benyújtása;
Lejelentkezés egy programról vagy szolgáltatásról; és/vagy
a fent felsorolt jogok gyakorlása, ideértve a hozzáférést, a helyesbítést, a hordozhatóságot, a
kifogás emelését, a korlátozást és a törlést.
Az Allergan uniós adatvédelmi tisztviselője
Levelezési cím:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK
E-mail-cím:
IR-EUDPO@allergan.com

Milyen jogorvoslat áll rendelkezésére?
Ha szeretne többet megtudni a személyiségi és adatvédelmi jogairól, illetve ha nem tudjuk megoldani a
problémáját, és panaszt kíván tenni, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi
hatóságával vagy az Allergan fő adatvédelmi felügyeleti hatóságával:
Irish Data Protection Commissioner (ír adatvédelmi biztos)
Levelezési cím:

Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Telefonszámok:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
E-mail-cím:
info@dataprotection.ie

