Adatvédelmi Tájékoztató
Hatályos változat: 2022. Lehet 1.
A jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy a Baxter
(Hungary) Amerikai Egészségügyi Kft., valamint kapcsolt vállalkozásai ("Baxter", " mi”, „miénk” vagy „minket”)
hogyan kezelik az Ön személyes adatait. Ha további információra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a privacy@baxter.com címen.

Személyes adatok gyűjtése
Kikre vonatkozik ez az Adatvédelmi Tájékoztató?
Az itt leírt adatkezeléssel érintett személyek az alábbiak:
• egészségügyi szakemberek („HCP-k”);
• kórházi szakemberek (pl. kórházi adminisztrátorok, beszerzési és pénzügyi osztályok alkalmazottai stb.);
• egyéb érdekelt felek, akiknek a Baxter üzleti tevékenysége során kapcsolatba lép (pl. minisztériumi vagy
szabályozó testület képviselői, akadémikusok stb.)
A fenti személyekre úgy hivatkozunk, mint „kapcsolattartó” vagy, „te”.

Milyen személyes adatokat gyűjt Önről a Baxter?
Közvetlenül Öntől gyűjtött Személyes Adatok: A Baxter a következő személyes adatokat közvetlenül Öntől
gyűjti: vezeték- és utónév, e-mail cím, kórház vagy intézmény, város, állam/tartomány, irányítószám, ország, mobil,
vezetékes telefon, fax, szakmai specializáció, szakmai pozíció, termékterületi érdeklődés, szakértelem vagy
szervezeti tagság, érdeklődés programok/tevékenységek/termékek/terápiák és csatornák iránt, tudományos,
kutatási vagy tanácsadói tevékenység, publikáció, szerzőség.
Harmadik felektől gyűjtött Személyes Adatok: A Baxter a következő típusú személyes adatokat szerez meg
Önről harmadik felektől, ideértve a nyilvánosan elérhető adatbázisokat vagy a nyilvánosan elérhető közösségi
média oldalakat vagy platformokat: az Ön vezeték- és utóneve, kórháza vagy intézménye, városa, állam/tartomány,
irányítószám, annak a kórháznak vagy intézménynek az országa, amellyel kapcsolatban áll, és szakmai
specializációja, termék- és/vagy terápiás területe, érdeklődése, szakértelme vagy szervezeti tagsága, érdeklődése
programok/tevékenységek/termékek és csatornák, iránt, valamint tudományos, kutatási vagy tanácsadói
tevékenységek, publikációk, szerzőségek. A Baxter ezeket a személyes adatokat olyan harmadik fél cégektől szerzi
be, amelyek ezeket az adatokat nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtik össze, például, de nem kizárólag, az Ön
kórházának vagy intézményének webhelyéről, amellyel Ön kapcsolatban áll.
Az Öntől vagy harmadik felektől gyűjtött további Személyes Adatok: szakmai képesítés/bizonyítvány típusa (pl. MD
stb.), gyakorló státusz (aktív vagy nem), publikációk, nemzetközi elismerés területei (pl. országok vagy régiók, ahol
elismerték Önt), konkrét kompetencia vagy tapasztalat és szakértelem (pl. beszédfeladatok, kutatási
tevékenységek, tanácsadó testületek stb.), tagság vagy részvétel tudományos egyesületekben vagy egyéb, a
Baxter-hez kapcsolódó terápiás területen, az Ön Baxter termékekkel vagy terápiákkal kapcsolatos tapasztalatai, az
Ön részvétele a Baxter kezdeményezésekben, az Ön nyelvtudása, önéletrajza, életrajzi vagy szakmai webhelyének
IP-címe. Importálhatunk egy linket a LinkedIn-profiljára is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a LinkedIn-nel
kapcsolatban a megfelelő adatvédelmi tájékoztató irányadó.
Passzívan gyűjtött Személyes Adatok: A Baxter cookie-k vagy más hasonló technológiák használatával is
gyűjthet személyes adatokat. Ez a Baxter webhelyek egyedi jellemzőitől függően változhat. Ezért további
információkért tekintse át a Helyi Baxter Webhely alján található cookiek-ra vonatkozó tájékoztatót, és bármikor
módosíthatja a Cookie-beállításokat.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Amikor a Baxter közvetlenül Öntől vagy harmadik felektől gyűjti az Ön személyes adatait, felhasználhatjuk az
adatokat arra, hogy telefonon kapcsolatba lépjünk Önnel és/vagy marketingkommunikációt küldjünk Önnek,
beleértve az e-mailt, termékeink, terápiáink és szolgáltatásaink népszerűsítésével, valamint egyéb szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban, továbbá termékeinkről/terápiáinkról szóló információkat küldjünk Önnek, ideértve
tudományos információkat, kutatási tanulmányokat és híreket, hírleveleket, valamint információkat osszunk meg
Önnel eseményekről, webináriumokról, egyéb virtuális tevékenységekről, és oktatási lehetőségekről az Ön
érdeklődési körébe tartozó területeken. Ezen túlmenően felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy
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közvetlenül vagy harmadik feleken keresztül megkeressük Önt olyan Piackutatási Projektek lebonyolítására,
amelyek célja, hogy információkat gyűjtsünk Öntől termékeinkről vagy terápiáinkról, beleértve az Ön ezekkel
kapcsolatos tapasztalatait, valamint a Baxter tevékenységi vagy érdeklődési körébe tartozó specifikus
betegségekkel összefüggő információkat. Ezeket az adatokat tárolhatjuk annak érdekében is, hogy tovább
kommunikálhassunk Önnel bizonyos Piackutatási Projektekkel vagy más olyan tevékenységekkel kapcsolatban,
amelyekben Ön részt vett. Ezt az Ön hozzájárulása alapján tesszük. A hozzájáruló formanyomtatványon a Baxter
felkéri Önt, hogy adjon meg információkat érdeklődési területeiről és kiválasztott preferenciáiról. Az Ön személyes
adatainak az előző mondatokban leírt célokra történő megadása önkéntes. Ha Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy a
Baxter kezelje személyes adatait, nem küldjük el Önnek a fent említett kommunikációkat vagy információkat.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha megadja hozzájárulását, bármikor visszavonhatja azt, vagy megváltoztathatja
preferenciáit a hozzájárulási formanyomtatványon található leiratkozási utasítások követésével. Hozzájárulását
visszavonhatja úgy is, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbi „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” részben
található elérhetőségeken. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön
személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét.
Az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől vagy harmadik felektől vagy nyilvánosan elérhető adatbázisokból is
kezelhetjük annak érdekében, hogy jobban megértsük az Ön tudományos hátterét és szakterületét, valamint
szakmai preferenciáit, érdeklődését, szakmai elismertségét és tudományos fórumokon vagy egyesületekben való
részvételét, valamint az Ön által választott szakmai tevékenységet, beleértve a kutatási tevékenységeket,
publikációkat, felszólalásokat, tanácsadó testületeket, a Baxter Önnel való (például rendezvények, webináriumok
vagy képzések során történő) interakciója alapján is, ha erre kerül sor. Rögzítjük továbbá az Ön véleményét a
termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és terápiáinkkal kapcsolatos Baxter-tapasztalatairól, beleértve a Baxter
termékeivel vagy terápiáival kapcsolatos online képzéseken való részvétellel kapcsolatos adatok kezelését. Ezt
annak érdekében tesszük, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol a Baxterrel való együttműködés vagy az
együttműködés javítása lehetséges, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy lehetőséget teremtsünk a
tudományos együttműködés és az orvosi ellátás előmozdítására. Személyes adatait kezelhetjük annak érdekében
is, hogy e-mailben kérdőívet küldjünk az együttműködésünkről. Az ebben a bekezdésben említett összes
adatkezelési tevékenységet az Önnel való kapcsolatunk kezeléséhez fűződő jogos érdekeink alapján hajtjuk végre,
hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és javítsuk kapcsolatunkat, valamint megértsük az Ön preferenciáit és igényeit.
A Baxter az előző bekezdésekben leírtak szerint kezelheti az együttműködéseinkből származó adatait is annak
érdekében, hogy aggregált szintű elemzéseket végezzen, amelyek lehetővé teszik számunkra az együttműködés
optimalizálását, az Ön Baxterrel szembeni igényeinek és elvárásainak jobb megértését, valamint a páciens útját és
az egészségügyi műveleteket, kihívásokat és fókuszterületeket. Bízunk abban, hogy a Baxter jogos érdeke
lehetővé teszi számunkra, hogy a legjobb élményt nyújtsuk a Baxter termékeivel és terápiáival kapcsolatban.
Bizonyos esetekben az Ön adatait érintő automatizált adatkezelést végezhetünk abból a célból, hogy felmérjük az
Ön – mint egészségügyi szakember – jellemzőit a klinikai preferenciái, valamint a választott tudományos és oktatási
tevékenyégei vonatkozásában. Ezt az Ön hozzájárulása alapján tesszük. A személyes adatainak rendelkezésre
bocsátása a fentiekben ismertetett célokra az Ön önkéntes döntésétől függ. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amennyiben megadja a hozzájárulását, azt a későbbiekben bármikor visszavonhatja úgy, hogy kapcsolatba lép
velünk az alábbi, „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” részben található elérhetőségek valamelyikén. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző
adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adatait Öntől vagy harmadik felektől gyűjtjük továbbá annak érdekében, hogy – korlátozás nélkül
ideértve – közvetlenül kommunikálhassunk Önnel az elektronikus marketingtől eltérő kérdésekben, például az
Önnel vagy azon szervezettel/kórházzal/intézménnyel folytatott napi együttműködések miatt, ahol Ön dolgoz(ott)
vagy ahova tartozik, a Baxter termékeivel vagy terápiáival kapcsolatos kölcsönös kérésekkel, vagy adatbázisaink
pontos megőrzésével kapcsolatban. Ezt jogos érdekünk alapján tesszük.
Adatait olyan jogi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezelhetjük, mint például az átláthatósági jelentés vagy
a nemkívánatos események bejelentése.
Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait más, a fentiekben nem említett célokra használjuk fel, a személyes
adatok gyűjtése során tájékoztatjuk Önt a konkrét célokról és szükség esetén a jogalapról, a jogszabály által előírt
mértékben.

Kivel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait és nemzetközi adattovábbítások
A Baxter globális vállalat, és a fent ismertetett célok érdekében a Baxter továbbíthatja az Ön személyes adatait a
Baxter csoport más vállalatainak és a Baxter-nek a Baxter nevében eljáró szolgáltatóinak, például informatikai
rendszeradminisztrációt végző és felhasználói támogatást nyújtó szolgáltatóknak, valamint informatikai eszközök
szolgáltatóinak. hozzájáruláskezelési és levelezési szolgáltatásokhoz. Ezek a harmadik felek nem használhatják
fel az Ön személyes adatait a számunkra nyújtott szolgáltatásokon kívül, és megköveteljük tőlük, hogy megfelelő
szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatai számára. Ha további információra van szüksége a Baxter
szolgáltatóiról - a vonatkozó hivatkozással a Nemzetközi Adattovábbításokkal kapcsolatos a megfelelő
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biztosítékokra, valamint azokról a módokra, amelyek révén Ön másolatot szerezhet belőlük, vagy ahol azokat
hozzáférhetővé tették - kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@baxter.com címen.
A fent említett címzettek némelyike az Ön országán kívül található, vagy az adott országon kívül végez
tevékenységet, például az Egyesült Államokban, ahol az adatvédelmi jogszabályok nem biztos, hogy az Ön
országának jogszabályaival egyenértékű védelmet biztosítanak. A Baxter intézkedéseket alkalmaz az adatvédelem
megfelelő szintjének biztosítására, például használja a hatályos Általános Szerződési Feltételeket (Standard
Contractual Clauses), kiegészítő intézkedésekkel együtt, valamint biztosítja, hogy az adatok valamennyi címzettje
megfelelő szintű védelmet biztosítson a személyes adatok számára, továbbá, hogy megfelelő technikai és
szervezeti biztonsági intézkedések legyenek hatályban az Ön személyes adatai védelme érdekében.
Ha részt veszünk üzleti vagyonunk vagy tevékenységünk egészének vagy egy részének eladásában vagy
átruházásában részesedés- vagy eszközátruházás útján, az Ön személyes adatait átadhatjuk az átvevő
szervezetnek, akinek legalább ugyanolyan vagy magasabb szintű gondossággal kell eljárnia az Ön személyes
adatai kezelése tekintetében. Ha ilyen értékesítésre vagy átruházásra kerül sor, Ön erről tájékoztatást kap, és
visszavonhatja hozzájárulását, vagy – adott esetben – tiltakozhat személyes adatainak az átvevő részére történő
továbbítása, valamint személyes adatainak az átvevő általi kezelése és felhasználása ellen.

Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
Általánosságban elmondható, hogy az Ön adatait nem tároljuk hosszabb ideig, mint azt a jogszabályok előírják
vagy az adatkezelés céljaiból indokolt. Ezen belül az Ön személyes adatait a következő ideig tároljuk:
•
•

•

•

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy marketing, kereskedelmi és kapcsolódó üzeneteket küldjünk Önnek, adatait
mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja az ilyen jellegű kommunikációk fogadásához adott
hozzájárulását, vagy amíg már nem küldünk tovább ilyen jellegű üzeneteket.
Ha az Ön személyes adatait kizárólag azért gyűjtöttük, hogy piackutatási felméréseket küldjünk Önnek, az Ön
elérhetőségeit mindaddig megőrizzük, amíg Ön le nem iratkozik, vagy amíg már nem szükséges ilyen
felméréseket küldenünk Önnek, attól függően, hogy melyik történik előbb. E felmérések részeként megőrizzük
az Ön felmérésekkel kapcsolatos adatait mindaddig, amíg Ön a Baxter ügyfele marad, és szükségünk van az
információra, hogy segítsen megérteni, hogyan teljesítünk.
Ha az Ön adatait közvetetten, azaz harmadik felektől gyűjtöttük, adatait az Önnel való első kapcsolatfelvételig
megőrizzük, és a további megőrzés az esettől függően az adatvédelmi tájékoztató kézhezvételétől és/vagy az
Ön hozzájárulásától függ. Ha a kapcsolatfelvétel az adatok felvételének napjától számított ésszerű időn belül
nem lehetséges, az adatokat töröljük.
Bármilyen egyéb gyűjtött vagy kezelt adatot csak addig őrzünk meg, ameddig azt ésszerűen szükségesnek
tartjuk a fent meghatározott célok eléréséhez, vagy ameddig a megőrzésük jogszabályi kötelezettségünk. Ha
kérdése van az alkalmazandó megőrzési időszakokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
jelen Adatvédelmi Tájékoztató „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” című részében megadott
elérhetőségeken.

Az Ön jogai
Bizonyos körülmények között a helyi adatvédelmi jogszabályok és más helyi jogszabályok (beleértve a GDPR-t is)
jogokat biztosítanak Önnek a személyes adataival kapcsolatban. Ezek a jogok országonként/régiónként eltérőek.
Ön kérheti:
•
•
•
•

A hozzáférését az Ön személyes adatairól készített másolatainkhoz, beleértve információt arra vonatkozóan,
hogy tárolunk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, milyen típusú adatokat és milyen célból. Információt
kérhet arról is, hogy ki kapta meg az Ön személyes adatait.
Az Ön személyes adatainak a helyesbítését, ha úgy gondolja, hogy azok pontatlanok vagy hiányosak, vagy
kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, kivéve, ha jogi kötelezettségünk ezek
megőrzése, vagy a vonatkozó jogszabály más módon megengedi a megőrzésüket.
Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását, és törlésük mellőzését.
Hogy átadjuk Önnek az Öntől kapott személyes adatait, hogy azokat személyes használatra tárolhassa és újra
felhasználhassa, valamint kérheti tőlünk, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik szervezetnek adjuk át.

Ön a jogait úgy gyakorolhatja, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi Baxter szervezettel a „Hogyan léphet kapcsolatba
velünk” részben megadott elérhetőségeken.
A fent írtak alapján Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását, vagy tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait
direkt marketing célból felhasználjuk és átadjuk, vagy személyes adatait jogos érdekeink céljából kezeljük. Ezt
bármikor megteheti, ha "leiratkozik" az Ön hozzájárulása alapján kapott marketing vagy egyéb, fent írt
kommunikációkról, valamint a felmérésekről, az adott üzenetben foglalt leiratkozási utasításoknak megfelelően. Ha
nem tud tiltakozni az adatkezelés ellen az ilyen módon történő leiratkozással, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot
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az alábbi elérhetőségeken. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a jogszabályokkal összhangban
használjuk, átadjuk vagy más módon kezeljük, panaszt nyújthat be országa adatvédelmi hatóságánál.
A jogainak gyakorlására irányuló kéréseket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Felhívjuk figyelmét,
hogy a körülményektől függően előfordulhat, hogy a fenti jogok némelyike nem alkalmazandó.

Biztonság
Ésszerű és megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a Helyi Baxter Webhelyeken keresztül Önről kapott
személyes adatok elvesztése, visszaélésszerű felhasználása és megváltoztatása elleni védelem érdekében. Az
általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében ésszerű biztonsági előírásokat tartunk fenn. Ha Önnek
bármilyen kérdése van személyes adatai biztonságával kapcsolatban, a „Hogyan léphet kapcsolatba velünk?”
részben található egyéb elérhetőségeken fordulhat hozzánk.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit, kérdéseit, kérjük, hogy az alábbi címre küldje:
Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Kft.
Népfürdő u. 22. 1138 Budapest, Hungary
Ön gyakorolhatja továbbá bármely jogát, illetve további információkat kaphat jogairól, erről a Tájékoztatóról vagy
arról, hogyan kezeljük személyes adatait, ha felveszi a kapcsolatot a Baxter adatvédelmi tisztviselőjével (Data
Protection Officer) a következő e-mail címen: privacy@baxter.com.

Felülvizsgálva: 2022. lehet
Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Kft
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