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Az adatvédelmi nyilatkozat hatóköre
Az EU általános adatvédelmi rendeletéhez (GDPR) készült adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy az
Allergan Plc – beleértve annak leányvállalatait is (továbbiakban együttesen: „Allergan”, vagy „mi”) –
miként kezeli az Ön személyes adatait, és miként kezelheti azokat más személyek személyes adataival
együtt, ha Ön megosztja azokat velünk. A nyilatkozat leírja, hogyan és miért gyűjtjük az Ön személyes
adatait, és kivel oszthatjuk meg azokat. Az adatvédelmi nyilatkozat továbbá leírja az Ön személyes
adatokkal kapcsolatos jogait is. Ez az Ön összes személyes adatára vonatkozik, beleértve az
elektronikusan vagy nyomatott formában tárolt adatokat is.
A gyűjtéssel érintett személyes adatok köre
Az Allergan gyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket közvetlenül Öntől, nyilvános
forrásokból (pl.: tudományos folyóiratokból, amelyekben Ön cikket jelentetett meg) vagy velünk
szerződött harmadik féltől szerez (pl.: IMS/IQvia). A személyes adatok közé tartozik minden olyan
információ, amely azonosítja Önt vagy amellyel Ön közvetlenül vagy közvetve azonosítható.
Az Öntől gyűjtött személyes adatok típusai az Ön és az Allergan közötti kapcsolat természetétől és a
vonatkozó jogszabályoktól függ. Az általunk feldolgozott személyes adatok közé tartoznak a közvetlenül
Öntől gyűjtött adatok, amelyeket a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat részeként vagy egyéb közös
interakciók során gyűjtünk Öntől.
Ezenfelül nyilvánosan elérhető forrásokból és harmadik felektől is gyűjthetünk Önről személyes
adatokat, amelyek a következő személyesadat-kategóriákra terjedhetnek ki:
•
•
•
•
•
•
•
•

név;
kor és születési dátum;
cookie-kból gyűjtött adatok;
üzleti elérhetőségek (cím, telefonszám, email-cím);
személyes elérhetőségek (cím,
telefonszám, e-mail-cím);
iskolai végzettségek;
szervezeti és intézményi kapcsolatok;
szakmai eredmények és tevékenységek
(pl.: megjelent cikkek, kutatások stb.);

•
•
•
•
•
•
•
•

programok és tevékenységek,
amelyekben részt vett;
véleménye rólunk vagy a termékeinkről
és szolgáltatásainkról;
fizetéssel kapcsolatos információk;
kommunikáció és egyéb személyes
referenciák;
termékkérelemmel kapcsolatos adatok;
fotók és videók;
képzési igazolások; és/vagy
pénzügyi információk (pl.: adóazonosító
szám, bankszámlaszám, vállalati kártya
száma stb.).

A személyes adatok felhasználási módja
Az Ön személyes adatainak feldolgozása alatt a következőt értjük: a személyes adatok rögzítése,
rendszerezése, strukturálása, tárolása, igazítása vagy módosítása, kinyerése, megbeszélése,

felhasználása, közzététele átküldéssel, terjesztéssel vagy egyéb módon, összehangolása vagy
kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.
Az Ön személyes adatait a következő célokból és okokból dolgozhatjuk fel:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

nemkívánatos események feldolgozása és
jelentése;
termékbiztonsági információk
kommunikálása Ön felé;
válaszadás az Ön információkra,
termékekre vagy szolgáltatásokra
vonatkozó kérelmeire;
vállalati megfelelőségi, valamint
létesítmény- és hálózatbiztonsági célok;
az Allergan rendszereivel,
létesítményeivel, jegyzékeivel,
tulajdonaival és infrastruktúrájával
kapcsolatos hozzáférés engedélyezése,
megadása, kezelése, megfigyelése és
megszüntetése;
potenciálisan szabálytalan eljárásokkal
vagy a szabályzataink és eljárásaink
megsértésével kapcsolatos belső
ellenőrzések;
a programjaink és szolgáltatásaink
megfelelőségi szempontokból történő
auditálása;
jogi eljárások és kormányzati vizsgálatok
(például hatósági meghagyások, bírósági
idézések vagy végzések alapján);
ha a személyes adat feldolgozását
jogszabály írja elő;
a tanulmányainkkal kapcsolatos
kommunikáció;
piackutatási és termékfejlesztési
kommunikáció;
termékinformációkkal kapcsolatos
kommunikáció;
publikációkkal, előadásokkal ,
szemináriumokkal és egyéb oktatási
eseményekkel, fókuszcsoportokkal vagy
egyéb egészségügyi szakembereket
érintő programokkal kapcsolatos
kommunikáció;
általános egészségügyi információkkal
(pl.: egészségi állapot) kapcsolatos
kommunikáció;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

promóciós programok kezelése (pl.:
sorsolások, jutalmak és árengedmények);
annak megállapítása, hogy Ön jogosult-e
bizonyos termékekre, szolgáltatásokra
vagy programokban való részvételre;
tanulmánymenedzsment, beleértve a
tanulmányi tevékenységek felügyeletét;
összeférhetetlenségi jelentések;
toborzás;
üzleti utak költségeinek kezelése;
képzési követelmények megállapítása;
szervezeti tervezés vagy fejlesztés (pl.:
belső kommunikáció, költségvetés,
adminisztráció és projektmenedzsment);
képzési vagy tudományos és oktatási
programok;
tudományos szakértők és vezetők
bevonása;
üzleti és marketingkutatások;
termékmegrendelések vagy
mintakérelmek;
hozzáférés biztosítása az Ön számára a
forrásainkhoz;
az Ön és köztünk lejátszódó interakciók
nyomon követése (online és offline);
az Ön üzleti gyakorlatának,
tevékenységének és interakcióinak
részletes naplózása, az Ön
szükségleteinek és a termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal kapcsolatos
preferenciáinak megértése céljából;
pénzügyi beszámoló készítése (pl.: az
Önnel kapcsolatos fizetések és egyéb
tranzakciók nyomon követése és
jelentése);
szerződéskezelés;
fizetésfeldolgozás; és/vagy
weboldal-adminisztráció.

Minden további olyan esetben, ahol kötelesek vagyunk értesíteni Önt és az Ön hozzájárulására van
szükségünk – a helyi jogszabályok által előírt eseteket is beleértve –, az Ön hozzájárulása nélkül nem
dolgozzuk fel az Ön személyes adatait.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Az Ön személyes adait a fentebb felsorolt célokból a következő jogi alapokra támaszkodva dolgozhatjuk
fel:
•

Az Ön hozzájárulása: Bizonyos esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását az Ön személyes
adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához. Még ha hozzájárulását is adja, Ön később dönthet
úgy, hogy visszavonja azt (leiratkozik); ehhez csak fel kell vennie velünk a kapcsolatot a „hogyan
veheti fel velünk a kapcsolatot” részben leírtak szerint. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
hozzájárulásának visszavonása nincs hatással a személyes adatainak már végbement
feldolgozására. Azokban az esetekben, ahol a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján
dolgozzuk fel, részletes információkat küldünk Önnek a hozzájárulása megszerzésének
időpontjában.

•

Megfelelés a vonatkozó jogszabályoknak vagy egy szerződéses kötelezettségnek: Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy egy vonatkozó jogszabály/előírás betartása érdekében kell
feldolgoznunk az Ön személyes adatait, vagy hogy teljesítsük valamely kötelezettségünket egy
olyan szerződés vonatkozásában, amelynek Ön is alanya. Azokban az esetekben, ahol az Ön
személyes adatait jogi kötelezettségeinknek teljesítése érdekében dolgozzuk fel, Önnek
valószínűleg nincs joga tiltakozni, de – amennyiben ezzel nem gátolja a jogi kötelezettségünk
teljesítését – általában jogában áll hozzáférni vagy átnézni az ezzel kapcsolatos információkat.
Azokban az esetekben, ahol az Ön személyes adatait egy Önnel megkötött szerződésben foglalt
kötelezettségünk teljesítése érdekében dolgozzuk fel, előfordulhat, hogy Ön nem tiltakozhat a
feldolgozás ellen, vagy amennyiben úgy dönt, hogy nem vesz részt az általunk végzett
feldolgozásban, akkor nem tudjuk garantálni, hogy az Önnel szemben fennálló szerződéses
kötelezettségünket hiánytalanul teljesítjük.

•

Jogos érdekünk: Feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, ha a termékeinkre,
szolgáltatásainkra, tudományos kutatásainkra és továbbképzési lehetőségeinkre való tekintettel
jogos érdekünk fűződik az Önnel való kommunikációhoz és az Ön és köztünk történt interakciók
kezeléséhez. Az alább felsorolt jogai mellett Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak
ilyen feldolgozása ellen. Tiltakozását regisztrálhatja rendszerünkben, ha kapcsolatba lép velünk
a „Kapcsolatfelvétel” részben leírtak szerint.

A személyes adatok átadása, megosztása
A következő entitásokkal osztjuk meg az Ön személyes adatait:
•

Globális leányvállalatainkkal, az alábbiak szerint.

•

Olyan velünk szerződött harmadik feleknek továbbíthatjuk, akik a szerződés értelmében a
nevünkben az Ön személyes adatainak a fentebb felsorolt célokkal kapcsolatos feldolgozásához
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak Ilyen esetekben a nevünkben eljáró harmadik felek

kötelesek a velük megosztott, Önhöz tartozó személyes adatok bizalmas és biztonságos
kezelését garantálni. Ezeknek a harmadik feleknek továbbá szerződésben kell elfogadniuk, hogy
az Ön személyes adatait kizárólag akkora mértékben használhatják fel és tehetik közzé,
amekkora a nekünk nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez, vagy a nevünkben végzett szolgáltatás
teljesítéséhez, vagy a vonatkozó jogszabályok és rendeletek betartásához szükséges.
•

Állami szervekkel és hatóságokkal, illetve nyilvános weboldalakkal klinikai tanulmányokhoz.
Amennyiben Ön klinikai kutatóként vesz részt valamely tanulmányunkban, publikusan közzé
tehetjük az Ön nevét, üzleti elérhetőségeit és a velünk fennálló kapcsolatát. Ezeket az
információkat online, a saját weboldalunkon, az európai klinikai vizsgálatok adatbázisában, a
clinicaltrials.gov weboldalon és egyéb hasonló oldalakon és nyomtatott anyagokon is
megoszthatjuk.

•

Állami szervekkel, auditorokkal és hatóságokkal. Amennyiben fizetünk Önnek egy
szolgáltatásért, akkor megoszthatjuk az Ön személyes adatait – beleértve a köztünk fennálló
pénzügyi kapcsolatot és az általunk kifizetett összegeket – az állami szervekkel, auditorokkal és a
szabályozó hatóságokkal, ha azok hivatalos tájékoztatási kérelmet nyújtanak be, vagy erre
minket jogszabály, előírás vagy iparági kódex kötelez.

•

Potenciális vagy tényleges harmadik fél felvásárlókkal. Ha úgy döntünk, hogy
tevékenységünket eladás, fúzió vagy felvásárlás útján át- vagy egy részét kiszervezzük, akkor
előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait megosztjuk a potenciális vagy tényleges
felvásárlóval. Az ilyen felvásárlókat kötelezzük, hogy az Ön személyes adatait a jelen
adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljék.

A személyes adatok nemzetközi továbbítása
Az Ön személyes adatait a globális leányvállalatainknak is továbbíthatjuk. Az Allergan leányvállalatainak
nevei és elérhetőségei itt találhatók: https://www.allergan.com/home. Továbbá az Ön személyes
adatait ezek a leányvállalatok más globális leányvállalatainknak is továbbíthatják. Előfordulhat, hogy a
leányvállalataink és azok adatbázisai olyan országokban találhatóak, amelyek nem képesek az Ön
tartózkodási országa jogszabályainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítani. Ettől függetlenül az Ön
személyes adatait minden leányvállalatunk köteles a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak, valamint a
magánélet- és adatvédelmi szabályzatainknak és eljárásainknak megfelelően kezelni.
EU–USA és Svájc–USA adatvédelmi pajzs nyilatkozat: Az Allergan és annak leányvállalatai az
USA területén személyes adatokat kaphatnak az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy
Svájcban élő személyektől. Az EGT és Svájc területéről gyűjtött személyes adatok gyűjtésének,
felhasználásának és tárolásának vonatkozásában kötelességünk megfelelni az EU–USA és a
Svájc–USA adatvédelmi pajzs elveinek (adatvédelmi pajzs elvek). A jelen adatvédelmi
nyilatkozat és az adatvédelmi pajzs elvei közötti ellentmondás esetén az adatvédelmi pajzs
elvei az irányadók. Az adatvédelmi pajzs keretrendszer részletes információit, illetve a mi
tanúsítványunkat megtalálhatja itt: https://www.privacyshield.gov/. A vitarendezési
szolgáltatást az adatvédelmi pajzs keretrendszer előírásaiban foglaltaknak megfelelően a
nemzetközi vitarendezési központ (ICDR) – mint harmadik fél – nyújtja számunkra. Ha panasza
van az adatvédelmi pajzsnak való megfelelőségünkkel kapcsolatban, akkor közvetlenül hozzánk

is fordulhat vagy az ICDR-hez ezen a címen: https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase.
Egyes esetekben Ön kötelező erejű vitarendezési/választottbírósági eljárást kérhet. Cégünk az
adatvédelmi pajzs elveinek betartása szempontjából az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottság
végrehajtói és nyomozati joghatósága alá tartozik.
Az Ön személyes adatait olyan velünk szerződött harmadik feleknek továbbíthatjuk, akik a szerződés
értelmében a nevünkben az Ön személyes adatainak a fentebb felsorolt célokkal kapcsolatos
feldolgozásához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak. A harmadik feleink szerződéses kötelezettsége
a vonatkozó jogszabályok és rendeletek betartása, beleértve, hogy rendelkezniük kell az EU-polgárok
személyes adatainak határokon átnyúló továbbítására alkalmas mechanizmussal, amely segítségével az
EU-polgárok személyes adatait fogadhatják, és amely képes az Európai Bizottság, az EU–USA és/vagy a
Svájc–USA adatvédelmi pajzs tanúsítványok szerinti „megfelelőség” meghatározására; és/vagy kötelesek
teljesíteni az EU-ban elfogadott ÁSZF-ket.
Az Ön személyes adatainak határokon átnyúló továbbításával kapcsolatos információkért, lépjen
kapcsolatba velünk a „Kapcsolatfelvétel” részben leírtak szerint.
A személyes adatok védelme
Az Ön személyes adatainak védelmére szabványos adminisztratív, technikai és fizikai védelmi
mechanizmusokat alkalmazunk az adatvesztéssel, a lopással, a visszaéléssel, az engedély nélküli
hozzáféréssel, módosítással, közzététellel és megsemmisítéssel szemben. Az Ön személyes adataihoz
való hozzáférést azokra az alkalmazottainkra és a nevünkben eljáró harmadik felekre korlátozzuk,
akiknek jogos üzleti érdeke fűződik a hozzáféréshez. Az Ön személyes adatait a nevünkben eljáró
harmadik félnek csak akkor adjuk tovább, ha előzőleg írásos biztosítékot kaptunk arról, hogy az Ön
személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a magánélet-védelmi szabályzatainknak és
eljárásainknak megfelelő biztonsági intézkedésekkel fogják védeni.
A személyes adatok megőrzése
Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig kapcsolatban állunk Önnel. Az Öntől gyűjtött
személyes adatokat a vállalati adatmegőrzési szabályzatunknak megfelelően tároljuk és őrizzük, majd
később archiváljuk vagy töröljük. Az adattárolási gyakorlataink részletes jegyzékét itt találja:
https://www.allergan.com/home. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig
is megőrizhetünk, ha Önnel szemben folyamatos kötelezettségünk van, vagy erre minket jogszabály
kötelez.
Az Ön jogai
Önnek jogában áll az általunk tárolt személyes adatait megtekinteni, azokról másolatot kapni –
elektronikus másolatot is –, illetve kérheti, hogy a pontatlan vagy hiányos személyes adatait
helyesbítsük. Ha azokra az adatgyűjtés eredeti céljához már nincs szükségünk, akkor Önnek jogában áll
kérelmezni a személyes adatai törlését, vagy – ha a törlés nem lehetséges – hogy korlátozzuk a
személyes adatainak feldolgozási módját, vagy tiltakozhat is a személyes adatainak általunk történő
feldolgozása ellen. Bizonyos körülmények között joga lehet kérelmezni, hogy küldjünk egy másolatot az
Ön személyes adatairól az Ön által kiválasztott harmadik félnek.

Ha ezen jogaival éni kíván, akkor lépjen velünk kapcsolatba a „Kapcsolatfelvétel” című részben leírtak
szerint. Önnek ezenfelül jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (részletekért lásd a
„jogorvoslatok” részt alább), amennyiben úgy érzi, hogy bármilyen jogát megsértettük.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Időről időre előfordulhat, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jogi kötelezettségeink vagy
személyesadat-feldolgozási folyamataink változásának tükrében módosítjuk. Jelen adatvédelmi
nyilatkozat bárminemű módosításáról értesítjük Önt, és a módosítás csak az értesítés után léphet
hatályba.
Kapcsolatfelvétel aggály vagy kérdés esetén
Az alábbi elérhetőségeken lépjen kapcsolatba az Allergan uniós adatvédelmi tisztjével (DPO), ha:
•
•
•
•

kérdései vannak;
panaszát vagy aggodalmát kívánja közölni;
leiratkozna egy programról vagy szolgáltatásról; és/vagy
a fentebb felsorolt jogai közül bármelyiket érvényesítené, beleértve a hozzáférés, helyesbítés,
hordozhatóság, elutasítás, korlátozás és törlés jogát is.
Az Allergan uniós adatvédelmi tisztje (DPO)
Levelezési cím:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK
E-mail-cím:
IR-EUDPO@allergan.com

Jogorvoslati lehetőségek
A magánéleti és adatvédelmi jogaival kapcsolatos további információkért, vagy ha nem képes velünk egy
problémát közvetlenül rendezni és panaszt szeretne tenni, keresse fel az országának megfelelő
adatvédelmi hatóságot vagy az Allergan vezető adatvédelmi felügyeleti hatóságát:
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

