
A MEDICALSCAN Kft. általános adatkezelési tájékoztatója egészségügyi szakembereknek 

 

1. Bevezetés  

A MEDICALSCAN Kft. fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: Ön) 

adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A MEDICALSCAN Kft. az Ön személyes 

adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint 

az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.  

 

Már most tájékoztatjuk, hogy amikor az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, abban az esetben Ön bármikor jogosult 

hozzájárulását visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmét kérjük, hogy a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségünkre küldje 

meg.  

 

Abban az esetben, amikor az adatkezelés jogalapja a MEDICALSCAN Kft. jogos érdeke, Ön jogosult az adatkezelés ellen 

tiltakozni. A tiltakozás iránti kérelmét kérjük, hogy a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségünkre küldje meg. 

 

2.Ki az adatkezelő? 

Neve: MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

„MEDICALSCAN Kft”) 

Székhelye: (levelezési címe): 1121 Budapest, Járőr utca 10. B. ép. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-898983 

Adószáma: 14327968-2-43 

Statisztikai számjele: 14327968-7320-113-01 

E-mail címe: adatkezeles@medicalscan.hu 

Telefonszáma: 06-1/336 21 08 

 

3.Melyek az Adatkezelés alapvető elvei és milyen jogalap alapján kerül sor az adatkezelésre? 

3.1.  Az adatkezelés alapelvei 

AMEDICALSCAN Kft. kizárólag a 4. pontban meghatározott célokból kezeli az Ön 4. pontban meghatározott személyes adatait. 

A MEDICALSCAN Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlenül 

szükséges és a célok elérésére alkalmas és addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg az a cél eléréséhez szükséges.  

Az adatkezelés során a MEDICALSCAN Kft. biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.  

 

3.2  Az adatkezelés jogalapjai 

A MEDICALSCAN Kft. által végzett adatkezelések jogalapja adatkezelésenként különböző. Az egyes jogalapok 4. pontban 

található felsorolásánál kerültek meghatározásra. 

 

4.Melyek az adatkezelés céljai, illetve milyen adatokat és mennyi ideig kezeli a MEDICALSCAN Kft.? 

 Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés 

időtartama 

1. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) 

pontja alapján az 

Adatkezelő, azaz a 

MEDICALSCAN 

Kft. jogos érdeke  

(jogos érdek: a 

MEDICALSCAN 

Kft. főtevékenysége, 

hogy nyilvános, és 

egyéb 

adatbázisokból, 

továbbá általa 

gyűjtött adatokból 

különböző 

adatbázisokat hoz 

létre, azok tartalmát 

elemzi, értékeli, és 

ezen adatbázisokat 

értékesíti). 

 

 

adatbázis építése a 

betegellátásban résztvevő orvosok 

és egyéb egészségügyi dolgozók 

(például nővérek, 

szakasszisztensek, 

gyógyszerészek, expediálók) 

személyes adataiból 

(továbbiakban: adatbázis) annak 

érdekében, hogy a személyes 

adatok alapján a 

MEDICALSCAN Kft. egy 

későbbi időpontban személyre 

szabott szerződéskötés céljából 

felvegye velük a kapcsolatot 

• teljes név;  

• nem,  

• működési nyilvántartási 

adatok: (ENKK nyilvántartási 

szám, végzettség, végzettség 

megszerzésének ideje, 

szakmai képzettség),  

• titulus, 

• státusz, 

• elérhetőség, így 

munkahely(ek) neve és címe, 

intézmény levelezési cím, 

illetve telefonszám;  

• szervezeten belüli beosztás, 

• rendelési idő, 

• e-mail cím, 

• mobilszám. 

 

 

 

jogos érdek 

fennállásáig  



2. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) 

pontja alapján az 

Adatkezelő, azaz a 

MEDICALSCAN 

Kft. jogos érdeke  

(jogos érdek: a 

MEDICALSCAN 

Kft. 

főtevékenysége, 

hogy nyilvános, 

vagy egyéb 

adatbázisokból, 

továbbá általa 

gyűjtött adatokból 

különböző 

adatbázisokat hoz 

létre, azok tartalmát 

elemzi, értékeli, és 

ezen adatbázisokat 

értékesíti). 

 

a MEDICALSCAN Kft-vel 

szerződéses jogviszonyban álló, 

9. pont 1. alpontjában felsorolt 

gyógyszeripari vállalkozások 

(továbbiakban: gyógyszeripari 

vállalkozás) részére az adatbázis , 

illetve az adatbázis 

gyógyszeripari vállalkozás 

igényeinek megfelelő részének 

értékesítése  

• teljes név;  

• nem,  

• működési nyilvántartási 

adatok: (ENKK nyilvántartási 

szám, végzettség, végzettség 

megszerzésének ideje, 

szakmai képzettség),  

• titulus, 

• státusz, 

• elérhetőség, így 

munkahely(ek) neve és címe, 

intézmény levelezési cím, 

illetve telefonszám;  

• szervezeten belüli beosztás, 

• rendelési idő, 

• e-mail cím, 

• mobilszám. 

 

 

 

jogos érdek 

fennállásáig 

3. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) 

pontja alapján az Ön 

kifejezett 

hozzájárulása 

az adatbázisban szereplő 

személyek részére a 

MEDICALSCAN Kft által a 

MEDICALSCAN Kft. 

termékeiről, illetve 

szolgáltatásairól direkt marketing 

üzenetek (hírlevél) küldése  

 

• teljes név, 

• e-mail cím. 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

4. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) 

pontja alapján az Ön 

kifejezett 

hozzájárulása 

az adatbázisban szereplő 

személyek részére a 

MEDICALSCAN Kft által a 

gyógyszeripari vállalkozások 

termékeiről és szolgáltatásairól 

direkt marketing üzenetek 

(hírlevél) küldése 

 

• teljes név, 

• e-mail cím. 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

5. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) 

pontja alapján az 

Adatkezelő, azaz a 

MEDICALSCAN 

Kft. jogos érdeke  

(jogos érdek: annak 

biztosítása, hogy 

MEDICALSCAN 

által kizárólag 

egészségügyi 

szakembereknek 

nyújtandó 

szolgáltatásokat 

kizárólag 

egészségügyi 

szakemberek 

vegyék igénybe). 

validálás (a MEDICALSCAN 

által kizárólag egészségügyi 

szakemberek részre nyújtandó 

egyes szolgáltatások igénybe 

vétele előtt a MEDICALSCAN 

köteles meggyőződni arról, hogy 

azon személy, aki a szolgáltatást 

igénybe kívánja venni, valóban 

egészségügyi szakember) 

• teljes név;  

• nem,  

• működési nyilvántartási 

adatok: (ENKK nyilvántartási 

szám, végzettség, végzettség 

megszerzésének ideje, 

szakmai képzettség),  

• titulus, 

• státusz, 

• elérhetőség, így 

munkahely(ek) neve és címe, 

intézmény levelezési cím, 

illetve telefonszám;  

• szervezeten belüli beosztás, 

• rendelési idő, 

• e-mail cím, 

• mobilszám. 

 

jogos érdek 

fennállásáig 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatbázisban szereplő személyes adatok alapján egy vagy több személyes adat, illetve ezek bármilyen 

kombinációja alapján mi, a MEDICALSCAN Kft. különböző következéseket tudunk levonni Önre nézve. Az egyes 

következtetések levonására a gyógyszeripari vállalkozások kérése alapján kerül sor annak érdekében, hogy a kérésüknek (ekként 

az adott gyógyszeripari vállalkozás profiljának) legmegfelelőbb egészségügyi szakemberrel kerüljön sor a kapcsolatfelvételre,  

ezen személy személyes adatai kerüljenek részükre átadásra, és ugyancsak az adott egészségügyi szakember preferenciájának, 

érdeklődési körének megfelelő témájú és tartalmú direkt marketing üzenet kerüljön az adott egészségügyi szakember részére 

megküldésre. Ezzel elkerülhetőek az adott egészségügyi szakember személyes preferenciájába, érdeklődési körébe nem tartozó 

megkeresések és direkt marketing üzenetek. Ezen következtetések levonására a MEDICALSCAN Kft. tevékenysége, illetve 

szolgáltatásának nyújtása miatt van szükség, azaz a mi jogos érdekünkön alapul.  



5. Honnan van meg a MEDICALSCAN Kft-nek az Ön személyes adata? 

A személyes adatok forrása az ENKK nyilvános adatbázisa, továbbá a Veeva Systems Hungary Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50. B torony. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-979172; adószám: 23813281-2-43) által 

összeállított adatbázis, illetve egyéb, más nyilvános adatbázis. 

 

Valamint egyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.  

 

6. Hol tároljuk az adatokat? 

A MEDICALSCAN Kft. az Ön személyes adatait elektronikus módon a székhelyünkön (1121 Budapest, Járőr utca 10. B. ép.) 

tárolja. 

 

7. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére?  

A MEDICALSCAN Kft. az adatok kezelése során a Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(cégjegyzékszám: 01-09-683209; adószám: 11918547-2-43; székhely: 1121 Budapest, Járőr utca 10. B. ép.), mint 

adatfeldolgozót veszi igénybe, amely adatfeldolgozó kizárólag a MEDICALSCAN Kft. utasításai alapján jár el, a személyes 

adatokat saját célra nem gyűjti, nem tárolja, nem kezeli.  

 

8. Milyen intézkedésekkel garantálja a MEDICALSCAN Kft. az általa kezelt személyes adatok biztonságát? 

8.1. A MEDICALSCAN Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az 

adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Ön magánszférájának legmagasabb szintű védelmét. 

8.2. A MEDICALSCAN Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket 

és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

8.3. A MEDICALSCAN Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

8.4.Amennyiben a MEDICALSCAN Kft. automatizált rendszert vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek 

során a MEDICALSCAN Kft. további intézkedésekkel biztosítja 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő 

használatának megakadályozását; 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával 

mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus 

adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

8.5 A MEDICALSCAN Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe 

veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a MEDICALSCAN Kft. azt választja, 

amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a MEDICALSCAN 

Kft.-nek. 

 

9. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére? 

9.1. Az Ön személyes adatai a 4. pont szerint továbbíthatók az alábbiakban meghatározott harmadik személyek 

(gyógyszeripari vállalkozások) részére annak érdekében, hogy ezen gyógyszeripari vállalkozások az igényeiknek, illetve az 

általuk meghatározott preferenciáknak legmegfelelőbb egészségügyi szakember adatai kerüljenek részükre átadásra, illetve ilyen 

személlyel tudják felvenni a kapcsolatot a termékeik, illetve szolgáltatásaik népszerűsítése céljából:  

 

Cégnév Székhely Cégjegyzékszám Adószám 

77 Elektronika Kft.  1116 Budapest, Fehérvári út 98. 01-09-061328 10229064-2-44 

AbbVie Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 01-09-963633 23395675-2-43 

Amgen Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 4. em. 01-09-721820 13164603-2-41 

Angelini Pharma Magyarország Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 01-09-739180 13513980-2-43 

Aramis Pharma Kft. 
1095 Budapest, Mester utca 28. B. lrodaház. 3. 

em. 5. 
01-09-873136 13786430-2-43 

Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini u. 47-49 01-09-167930 10361863-2-41 

Astellas Pharma Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 49-51. 01-09-861772 13562379-2-43 

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 4- es s 01-09-932917 10904864-2-44 

Baxter Hungary Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. 01-09-077677 10575334-2-41 

Bayer Hungária Kft 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 01-09-063142 10263002-2-44 

B.Braun Medical Kft. 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 01-09-075282 10557675-2-44 



Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. 01-10-046421 12517390-2-41 

Berlin Chemie/A. Menarini Kft.  2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 13-09-109318 13789550-2-13 

Biogen Hungary Kft. 
1113 Budapest, Dorottya Udvar, Bocskai út 

134-146. C. ép. 1. em. 
01-09-928368 14972221-2-43 

Bristol-Myers Squibb Kft. 1123 Bp. Alkotás utca 53/a  01-09-708861 12659993-2-43 

Biomedica Hungaria Kft. 1027 Budapest, Ganz utca 16. 01 09 161947 10658415-2-41 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co 

KG Magyarországi Fióktelepe 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 01-17-000552 22569776-2-44 

Ceumed Kft. 
1007 Budapest-Margitsziget, Grand Hotel IV. 

em. 6. 
01-09-897076 14284986-2-41 

Chiesi Hungary Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. em. 01-09-665371 12320594-2-41 

CSL Behring Kft. 
1123 Budapest, MOM Park, Alkotás út 53. D. 

ép. 4. em. 
01-09-974071 23697795-2-43 

Dispomedic Kft 1105 Budapest, Gitár u 15 01-09-362246 10943704-2-42 

Dendrite Hungary Kft. 1121 Budapest, Járőr utca 10. B. ép. 01-09-683209 11918547-2-43 

Dr. Peithner Budapest Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 01-09-700230 12721270-2-43 

Egis Zrt.  1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 01-10-041762 10686506-2-44 

ELVA Pharma Kft. 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 5. 4. ép. 15-09-083313 25494639-2-15 

Ewopharma AG Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselete 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f. 01-12-073450 20745655-1-41 

Exeltis Magyarország Kft.   1011 Budapest, Fő utca 14-18. 2. em. 01-09-915412 13722779-2-41 

ExtractumPharma Zrt.   1044 Budapest, Megyeri út 64. 01-10-042432 10901074-2-41 

Ferring Magyarország Kft.  1138 Budapest, Tomori utca 34. 01-09-269589 10907922-2-41 

Fresenius Medical Care Mo. Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 01-09-469583 11071101-2-41 

Fresenius Kabi Hungary Kft 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em. 01-09-164646 10736687-2-41 

GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. 01-09-264844 10854343-2-44 

Hartmann-Rico Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann 

utca 8. 
13-09-075962 12278923-2-13 

Hungaropharma Zrt. 1061 Budapest, Király u. 12. 01-10-042349 10875933-2-44 

HealthPort Plus Kft 2092 Budakeszi, Reviczky utca 8 13-09-151887 23187708-2-13 

IBSA Pharma Kft. 1124 Budapest, Fodor utca 54. B ép. 2. em. 1. 01-09-368771 12026630-2-43 

IPSEN Pharma SAS Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselete 
1134 Budapest, Váci út 33. 9. em. 01-12-073882 22565143-1-41 

Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 01-09-175532 13216281-2-44 

KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 

6. emelet 
01-09-266456 10886342-2-41 

LEO Pharma A/S Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselete 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.  01-12-073993 23487390-1-41 

Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. VII. em. 01-09-160615 10639982-2-44 

Loginda Kft. 1114 Budapest, Ulászló utca 42. 3. em. 3. 01-09-878548 13890942-2-43 

Lundbeck Hungária Kft. 1051 Bp. Széchenyi István tér 7 01-09-662156 12280326-2-41 

Medico Uno Pharma Kft. 1141 Budapest, Pered utca 26. 1. em. 1. 01 09 306472 13421643-2-42 

MEDINER Kft. 4025 Debrecen, Miklós u. 16. 1. em. 1. 09-09-007544 12537288-2-09 

Meditop Kft.  2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 1. 13-09-069459 12008218-2-13 

Merck Kft. 
1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 6-10. 
01-09-077842 10587287-2-44 

Messer Hungarogáz Kft. 1044 Budapest, Váci út 117. 01-09-725341 13241348-2-44 

Mölnlycke Health Care Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 01-09-668632 12352476-2-41 

MSD Pharma Hungary Kft.  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 01-09-903998 14440791-2-44 

https://www.google.hu/maps/place/1037+Budapest+Sz%C3%A9pv%C3%B6lgyi+%C3%BAt+137.+


Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. 01-09-562315 12183511-2-41 

Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 01-09-267926 10571086-2-44 

Novartis Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 01-09-077773 10574838-2-44 

Novo Nordisk Hungária Kft. 1117 Budapest, Buda-part tér 2. 01-09-565840 12218321-2-43 

Numil Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. 01-09-260563 10806515-2-41 

Pannonpharma Kft.  7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1. 02-09-062563 11012517-2-02 

Patika Management Kft. 1061 Budapest, Király utca 12. 01-09-904789 14460287-2-42 

Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. 01-09-167090 10591060-2-44 

Phytotec Hungária Bt. 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61. 01-06-752384 21442922-2-41 

Replant-Cardo Kft. 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 35. 01-09-683731 11928364-2-43 

Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 01-10-040944 10484878-2-44 

Roche Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. 13-09-088822 12176780-2-44 

SAGER Pharma Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. 

fszt. 1. 
01-09-869585 13717108-2-41 

SANDOZ Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 01-09-667706 12332478-2-44 

Sanofi-Aventis Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 01-10-043308 12191525-4-44 

Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 3. em. 01-09-360574 10926651-2-42 

SOLPHAR Kft. 8097 Nadap, Haladás utca 22. 07-09-020601 23396092-2-07 

Summit (Oxford) Limited 
136A Eastern Avenue Milton Park UK 

Abingdon, OX14 4SB 
 876331-4-07 

Neuraxpharm Hungary Kft. 1116 Budapest, Barázda utca 42. 01-09-959130 23302523-2-43 

Takeda Pharma Kft. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. 14. em. 01 09 731137 13356875-2-41 

Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 09-10-000016 10318353-2-09 

UCB Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 01-09-076436 10547085-2-41 

BAUSCH HEALTH Magyarország Kft. 1134 Budapest, Váci út 33. B. ép. 7. em. 01-09-721483 13157377-2-41 

Veeva Systems Hungary Kft.  

1123 Budapest, Alkotás utca 50. B torony. 

ép. 4. em. 01-09-979172 23813281-2-43 

STADA Hungary Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 01-09-900384 13079356-2-41 

Wörwag Pharma Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 01-09-877084 13861386-2-41 

Zentiva HU Kft. 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 11/C 01-09-873136 13786430-2-43 

 

10.Melyek az Ön jogai és miként érvényesíthetők? 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja.  

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolja ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait az 

Adatkezelő 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.  

 

Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog 

A 4. pontban található táblázat 3-4. pontjaiban meghatározott adatkezelés (direkt marketing üzenetek, azaz hírlevelek küldése) 

az Ön hozzájárulásán alapul, amely adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról szóló kérelmét kérjük, hogy 2. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségünkre küldje meg. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga 

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.  

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon: 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 



g) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amely jelen esetben az adatbázisban szereplő személyes 

adatain alapuló személyes preferenciák, érdeklődési kör meghatározását, valamint ennek alapján direkt marketing 

küldését). 

 

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott 

valamely elérhetőségen keresztül. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak.  

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott 

valamely elérhetőségen keresztül. 

 

A személyes adatok törlésének joga  

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben  

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy 

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; 

vagy 

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;  

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy 

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja. 

 

Az Adatkezelő nem köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmet, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok 

törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

 

Az adatkezelés korlátozásának joga 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben 

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy 

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a 

kezelésüket; vagy 

c) személyes adataira nincs többé szüksége az Adatkezelőnek azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte 

azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel 

szembeni védekezés céljából vagy  

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással 

kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját. 

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely 

elérhetőségen keresztül. 

 

A tiltakozás joga 

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

 

Automatizált döntéshozatal 

Mivel az adatbázisban szereplő személyes adatai alapján mi meghatározzuk az Ön preferenciáját, érdeklődési körét, amelyen 

alapulhat a kapcsolatfelvétel, az adattovábbítás a gyógyszeripari vállalkozás részére, illetve a direkt marketing üzenet (hírlevél) 

alapvető témája, így Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet az általunk meghatározott személyes preferenciával, érdeklődési 

körrel, illetve a direkt marketing üzenettel, annak témájával, akkor ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve hogy Ön 

felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy az Ön preferenciát, érdeklődési körét 

helyesen határoztuk-e meg.  

 

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségen 

keresztül. 

 

11.Melyek a jogellenes adatkezelés következményei? Felügyeleti hatósághoz fordulás joga 

11.1. A MEDICALSCAN Kft. az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 

okozott kárt köteles megtéríteni.  

11.2. Ha a MEDICALSCAN Kft. az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, Ön a MEDICALSCAN Kft.-től sérelemdíjat is követelhet.  



11.3. Ha valamely jog gyakorlását a MEDICALSCAN Kft. megtagadja, vagy ha Ön nem elégedett a válaszunkkal, vagy Ön 

panasszal kíván élni, akkor polgári bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat. 

Kelt.: Budapest, 2023. [*]. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

