Adatvédelmi Tájékoztató
Hatálybalépés időpontja: 2020. december 17.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy a/az Baxter
(Hungary) Amerikai Egészségügyi Kft. és annak kapcsolt vállalkozásai, jogutódai, megbízottjai, valamint
vállalkozói („Baxter”, „mi”) hogyan kezelik az Ön személyes adatait.

A. Személyes adatok gyűjtése
Milyen Önnel kapcsolatos személyes adatokat gyűjt a Baxter?
Közvetlenül Öntől gyűjtött személyes adatok: A Baxter a következő személyes adatokat fogja gyűjteni
közvetlenül Öntől: vezetéknév és keresztnév, az Önnel kapcsolatban álló kórház vagy intézmény, város, megye,
irányítószám, ország, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, szakterület, szakmai beosztás, az Önt érdeklő
termékkör, programokkal/tevékenységekkel és csatornákkal kapcsolatos érdeklődés.
Harmadik személyektől gyűjtött személyes adatok: A Baxter a következő típusú Önnel kapcsolatos személyes
adatokat szerzi be harmadik személyektől: az Ön vezeték- és keresztneve, az Önnel kapcsolatban álló kórház vagy
intézmény, város, megye, irányítószám, az ország, amelyben az a kórház vagy intézmény található, amellyel Ön
kapcsolatban áll, valamint az Ön szakterülete. A Baxter olyan harmadik személynek minősülő vállalkozásoktól
szerzi be ezen személyes adatokat, amelyek azokat nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtik, például az Önnel
kapcsolatban álló kórház vagy intézmény honlapjáról.
További adatok, melyeket Öntől vagy harmadik személyektől gyűjtünk: szakmai képesítés/szaktudás (pl. dr. (MD),
stb.), praxis státusza (aktív vagy nem), publikációk, területek, ahol Ön nemzetközileg elismert (pl. országok vagy
régiók, ahol Ön elismert), speciális készségek, szakmai tapasztalatok, szaktudás (pl. előadások tartása, kutatási
tevékenységek, tanácsadó testületekben való részvétel, stb.), tagság vagy részvétel tudományos testületekben, az
Ön tapasztalatai a Baxter termékeivel vagy terápiáival kapcsolatban, az Ön részvétele a Baxter
kezdeményezéseiben, az Ön nyelvi készségei, az Ön szakmai önéletrajza, az Ön személyes vagy szakmai
weboldalának IP címe. Végezetül beilleszthetünk egy linket az Ön LinkedIn profiljához. Kérjük vegye figyelembe,
hogy a LinkedInre a saját adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik.
Passzívan gyűjtött személyes adatok: A Baxter cookiek vagy más hasonló technológiák segítségével is gyűjthet
személyes adatokat. Ez a Baxter Weboldalak egyedi jellemzőitől függően változhat. További információkért ezért
kérjük, olvassa el a Helyi Baxter Weboldal alján található sütikre vonatkozó tájékoztatót, és bármikor módosíthatja
a Cookie-Beállításait.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Az Önnel kapcsolatos, a Baxter által közvetlenül Öntől vagy harmadik személyek közreműködésével gyűjtött
személyes adatokat a következő célokra használhatjuk fel: kapcsolatfelvétel Önnel telefonon és/vagy
marketingközlemények küldése – ideértve e-mailben való küldést is – a termékeink, terápiáink és szolgáltatásaink
népszerűsítése céljából, egyéb információk nyújtása Önnek termékeinkkel/terápiáinkkal kapcsolatban, ideértve
tudományos információkat, kutatási tanulmányokat és híreket, hírleveleket, valamint az Ön érdeklődési területeivel
kapcsolatos eseményekre és tanulmányi lehetőségekre vonatkozó információk megosztása. Emellett
felhasználhatjuk személyes adatait annak érdekében is, hogy közvetlenül vagy harmadik személyeken keresztül
kapcsolatba lépjünk Önnel piackutatási projektek lefolytatása céljából, amelyek keretében a termékeinkkel vagy
terápiáinkkal kapcsolatos információkat kívánunk gyűjteni Öntől, ideértve az Ön ezekkel kapcsolatos tapasztalatait,
valamint a Baxter tevékenységi, illetve érdeklődési körébe tartozó egyes betegségekre vonatkozó információkat.
Az ilyen adatokat tárolhatjuk is annak érdekében, hogy további kommunikációt folytathassunk Önnel az egyes
piackutatási projektekkel kapcsolatban vagy más tevékenységekkel kapcsolatban, amelyekben Ön részt vett. Ezt
az Ön hozzájárulása alapján tesszük. A hozzájárulási űrlapon a Baxter arra kéri Önt, hogy adjon meg információkat
az Ön érdeklődési területeivel és kiválasztott preferenciáival kapcsolatban. Az Ön személyes adatainak
rendelkezésre bocsátása a fentiekben ismertetett célokra az Ön önkéntes döntésétől függ. Amennyiben Ön nem
járul hozzá ahhoz, hogy a Baxter kezelje a személyes adatait, a fentiekben említett tájékoztatók és információk
egyikét sem fogjuk elküldeni Önnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben megadja a hozzájárulását, azt a
későbbiekben bármikor visszavonhatja, vagy megváltoztathatja a preferenciáit a hozzájárulási űrlapon található, a
leiratkozásra vonatkozó útmutatót követve. Hozzájárulását úgy is visszavonhatja, 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.
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A közvetlenül Öntől, harmadik személyektől vagy nyilvánosan elérhető adatbázisokból beszerzett személyes
adatait annak érdekében is kezelhetjük, hogy jobban megismerhessük az Ön tudományos hátterét és szakterületét,
valamint az Ön szakmai preferenciáit, érdeklődéseit, szakmai elismertségét és részvételét tudományos fórumokon
vagy testületekben, továbbá az Ön választott szakmai tevékenységeit, ideértve kutatási tevékenységeket,
publikációkat, előadásokat, tanácsadó testületekben való részvételt, adott esetben az Ön és a Baxter közötti
kommunikáció alapján is. Ezt annak érdekében tesszük, hogy azonosíthassuk a Baxterrel való együttműködés
területeit, amely lehetővé tenné számunkra, hogy lehetőségeket teremtsünk a tudományos csereprogramok és az
egészségügyi ellátás fejlesztésére. Személyes adatait abból a célból is kezelhetjük, hogy e-mailben az
együttműködésünkkel kapcsolatos kérdőívet küldhessünk Önnek. Ezt az Önnel való kapcsolattartáshoz, valamint
az Ön preferenciáinak és szükségleteinek megismeréséhez fűződő jogos érdekünk alapján tesszük.
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.
A személyes adatait Öntől vagy harmadik személyektől annak érdekében is gyűjtjük, hogy közvetlenül
kommunikálhassunk Önnel, hogy adatbázisaink pontosságát biztosítsuk, valamint, hogy betartsuk jogi
kötelezettségeinket, ideértve különösen a mellékhatások bejelentésével kapcsolatos kötelezettségeket. Ezt az
Önnel való kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk alapján tesszük, vagy azért, mert erre nézve jogi
kötelezettségünk van.
Abban az esetben, ha személyes adatait a fentiekben nem említett egyéb célokra használjuk, értesíteni fogjuk Önt
a pontos célokról és – amennyiben szükséges – arról, hogy mi alapján teszünk így, akkor, amikor az adott
személyes adatot beszerezzük Öntől és olyan mértékben, amelyet a jog előír.

Kivel oszthatjuk meg a személyes adatait? Nemzetközi adattovábbítás
A Baxter egy globális cég, és a fentiekben ismertetett célokra továbbíthatja az Ön személyes adatait más, a Baxter
csoportba tartozó vállalkozásoknak és a Baxter nevében eljáró szolgáltatóinak, mint például IT rendszerek
karbantartását és felhasználói támogatást végző szolgáltatóknak és hozzájárulás kezeléshez, valamint levelező
szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök szolgáltatóinak. Ezen harmadik személyek semmilyen más
célra nem használhatják az Ön személyes adatait, mint hogy szolgáltatásokat nyújtsanak nekünk, valamint
kötelezzük őket, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatainak. A Baxter szolgáltatóival
kapcsolatos további információkért kéjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@baxter.com e-mail címen.
A fentiekben említett átvevők közül néhány az Ön országától eltérő országban található vagy ilyen országban végzi
tevékenységét, mint például az Egyesült Államokban (a Baxter Csoportba tartozó vállalkozások listája és ezek
székhelye a következő webhelyen található: https://www.baxter.com/location-selector), ahol az adatvédelmi
jogszabályok nem feltétlenül nyújtanak az Ön országának jogszabályai által biztosított védelemmel egyenértékű
védelmet. A Baxter intézkedéseket tesz – például megköti az EU hatályos Általános Adatvédelmi Kikötéseit
(Standard Contractual Clauses) – annak érdekében, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson, hogy
biztosítsa, hogy az adatok valamennyi átvevője is megfelelő szintű védelmet nyújtson a személyes adatok számára,
és hogy megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak az Ön személyes adatainak
védelme érdekében.
Amennyiben eszközeinket vagy üzletágainkat egészben vagy részben részesedés-átruházás, illetve
eszközátruházás útján eladjuk vagy átruházzuk, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a megszerző
vállalkozáshoz, amely köteles legalább ugyanolyan vagy magasabb szintű standardokat követni az Ön személyes
adatainak kezelése során. Amennyiben ilyen eladásra vagy átruházásra kerül sor, Önt erről értesíteni fogjuk, Ön
pedig visszavonhatja a hozzájárulását a személyes adatainak az adatok átvevőjéhez történő továbbítása és az
általa történő kezelése és felhasználása vonatkozásában, valamint – adott esetben – tiltakozhat mindezek ellen.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
Az Ön adatait általában nem tároljuk hosszabb ideig, mint amit a jogszabályok megkövetelnek, illetve ami az adott
folyamat szempontjából indokolt. Ezen túlmenően, az Ön személyes adatait az alábbi időtartamokon keresztül
őrizzük meg:
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•

•

•

Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy marketing, kereskedelmi és más hasonló típusú tájékoztatókat küldjünk
Önnek, addig őrizzük meg az adatait, amíg vissza nem vonja az ilyen tájékoztatók küldésére vonatkozó
hozzájárulását, vagy amíg meg nem szüntetjük az ilyen típusú tájékoztatók küldését.
Amennyiben az Ön személyes adatait kizárólag annak érdekében gyűjtöttük, hogy a jelen Adatvédelmi
Tájékoztatóban említett kérdőíveket küldhessünk Önnek, elérhetőségi adatait addig őrizzük meg, amíg úgy
nem dönt, hogy többé nem szeretne ilyen kérdőíveket kapni, vagy amíg már nem szükséges ilyen kérdőíveket
küldenünk Önnek – amíg ezen két eseményből a korábbi be nem következik. A kérdőívekkel kapcsolatban
addig őrizzük meg a kérdőívekben megadott adatokat, amíg Ön a Baxter ügyfele marad és amíg szükségünk
van ezen információkra annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan teljesítünk.
Amennyiben az Ön adatait közvetetten gyűjtöttük – ti. harmadik személyektől –, az Önnel való első
kapcsolatfelvételig őrizzük meg az adatait, és a további adatkezelés a jelen Adatvédelmi Tájékoztató
kézhezvétele és/vagy – adott esetben – az Ön hozzájárulása függvényében történik. Amennyiben ilyen
kapcsolatfelvétel az adat megszerzésének napjától számított észszerű határidőn belül nem lehetséges, az
érintett adatok törlésre kerülnek.

Az Ön jogai

Bizonyos esetekben a helyi adatvédelmi jogszabályok (ideértve a GDPR-t is) a személyes adataival kapcsolatban
meghatározott jogokat biztosítanak Önnek. Ezek a jogok országonként/régiónként eltérhetnek. Ön kérhet/kérheti:
•
•
•
•

Hozzáférést a személyes adataihoz vagy személyes adatainak másolatait, ideértve az arról való tájékoztatást
is, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos személyes adatot, és ha igen, milyen típusú személyes adatokat és
milyen célból. Arról is kérhet tájékoztatást, hogy ki kapott hozzáférést a személyes adataihoz.
Személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok pontatlanok
vagy hiányosak, vagy személyes adatainak törlését, kivéve, ha jogi kötelezettségünk az érinett személyes
adatok megőrzése vagy az alkalmazandó jog egyébként megengedi azok megőrzését.
A személyes adatai kezelésének korlátozását azok törlése nélkül.
Az általunk összegyűjtött személyes adatainak az Ön részére történő elküldését, hogy azokat Ön tárolhassa
és személyes céljaira felhasználhassa, valamint kérheti, hogy ezen személyes adatait más személynek vagy
szervezetnek továbbítsuk.

Ezen jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép a helyi Baxter vállalkozással a „Hogyan léphet kapcsolata
velünk?” részben található elérhetőségek valamelyikén.
A fentiekben leírtaknak megfelelően ahhoz is joga van, hogy visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozzon az ellen,
hogy felhasználjuk vagy harmadik személyekkel közöljük az Ön személyes adatait direkt marketing céljából vagy
jogos érdekeink alapján. Ezt bármikor megteheti, és dönthet úgy, hogy nem szeretne többé a fent ismertetett
marketing és más típusú tájékoztatókat, illetve kérdőíveket kapni, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján küldünk
Önnek, az egyes közleményekben található leiratkozási útmutatónak megfelelően. Amennyiben nem tud tiltakozni
ilyen opt-out módszerrel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben
úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogszerűtlenül használjuk, közöljük harmadik személyekkel vagy azokat
egyébként jogszerűtlenül kezeljük, az Ön országának adatvédelmi hatóságánál tehet panaszt.
Minden, az Ön jogainak érvényesítésére irányuló kérelmet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogunk
kezelni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy – a körülményektől függően – a fenti jogok némelyike nem feltétlenül illeti
meg Önt.

Biztonság

A Helyi Baxter Weboldalakon keresztül kapott személyes adatok elvesztésének, az azokkal való visszaélések,
valamint azok módosításának megakadályozására észszerű és megfelelő biztonsági intézkedéseket
foganatosítunk. Az általunk kezelt személyes adatok védelmére észszerű biztonsági standardokat alkalmazunk.
Amennyiben kérdése merülne fel a személyes adatainak biztonságát illetően, kapcsolatba léphet velünk a fenti
„Hogyan léphet kapcsolatba velünk?” részben található elérhetőségek valamelyikén.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Kérjük, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmeit vagy kérdéseit az alábbiak szerint címezze:
Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Kft.
Budapest, Alkotás u. 53, 1123 Hungary
+36 1 202 1980
Jogait gyakorolhatja vagy további információkat kérhet a jogairól, a jelen Tájékoztatóról vagy a személyes adatainak
kezeléséről a Baxter Adatvédelmi Tisztviselőjével való kapcsolatfelvétel útján is, a privacy@baxter.com e-mail
címen keresztül.
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