Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk

Az INTERPHARM Hungary Kft., Kelemen László utca 1, 2900 Komárom, cégjegyzékszám: 11 09 024187
felelősséget vállal a személyes adatok védelméért, amelyeket Önök átadnak nekünk. Fontos, hogy
tudják, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a 2016/679 (EU) rendeletnek megfelelően
felelősségteljesen, valamint az Ön számára átlátható módon dolgozzuk fel. Ön jogosult a rögzített
személyes adatokkal kapcsolatos információkra, azok javítása vagy törlése kérésére, amennyiben
ezeket az Ön beleegyezése alapján adja meg. Automatizált feldolgozás esetén Önnek joga van az
adatok hordozhatóságához. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdése és
kérelme esetén írásban léphet velünk kapcsolatba a cég székhelyén.

Az irányelvek hatálya

Ezek az adatvédelmi irányelvek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és
dolgozunk fel üzleti tevékenységünk, honlapunk használata és egyéb tevékenységeinkkel
kapcsolatban.

A személyes adatok biztonsági intézkedései

INTERPHARM Hungary Kft. gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok biztonságáról. Az
adatok védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hoztunk meg figyelembe
véve a feldolgozás fontosságát. Az Öntől kapott személyes adatokhoz semmilyen illetéktelen
személynek nincs hozzáférése, ezeket az adatokat nem továbbítjuk az Ön beleegyezése nélkül más
jogalanyok részére további feldolgozásra, kivéve, ha ezt a törvény előírja, vagy jogi érdekünk
védelme.

Információhoz való jog

Önnek joga van azon információk lekéréséhoz, hogy az INTERPHARM Hungary Kft. által milyen
személyes adatok, milyen mértékben és milyen célból kerültek feldolgozásra. Ezeket az információkat
ingyen, 30 napon belül, rendkívüli esetben, legkésőbb 90 napon belül jutattjuk el Önhöz. Kivételes
esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt ezen határidő meghosszabbításáról. Ha az Önről gyűjtött
adatokról tájékoztatást igényel, először meg kell győződnünk arról, hogy valóban Ön –e az a személy,
akit ezek az információk megilletnek. Kérelmében ezért elegendően azonosítsa személyiségét.
Szükség esetén jogunk van további információk kérésére személye azonosításához, mielőtt átadjuk
Önnek az általunk feldolgozott személyes adatokat.
Jogosultak vagyunk az információkkal kapcsolatban azon követelmények elutasítasítására, amelyek
alaptalanok vagy áránytalanul ismétlődnek, célszerűtlen erőfeszítést igényelnek vagy nehezen
elérhetők (biztonsági rendszerekből, archiválásból stb.).

Adatátviteli jog

Ön jogosult személyes adatai lekéréséhez tagolt, széles körben használt és géppel olvasható
formátumban. Az Ön kérelme alapján ezek az adatok átadhatóak egy másik adatkezelőnek.

Adatfrissítés, adatok javítására való jogosultság

Mivel személyes adatai idővel megváltozhatnak (például a vezetéknév megváltoztatása), örömmel
fogadnánk, ha adatai megváltozásáról tájékoztatna bennünket, hogy személyéről aktuális
információkkal rendelkezzünk és hogy elkerüljük a tévedéseket. Adatai megváltozásának bejelentése
szükséges ahhoz, hogy megfelelően végezhessük munkánkat.
Ön jogosult személyes adatai helyesbítésére. Ha úgy találja, hogy adatai nem aktuálisak, Önnek
jogában áll kérni adatai helyesbítését.

Panasztételhez való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem a Magyar Köztársaság és az Unió által kiadott törvényeknek
megfelelően dolgozzuk fel, akkor jogában áll panaszt tenni és mi ezt követően megvizsgáljuk kérelme
jogosultságát. A panasz beérkezése idején a személyes adatai feldolgozása korlátozva lesz, mindaddig
amíg a panasz jogosultsága megvizsgálás alatt lesz. Tájekoztatjuk Önt, hogy az adatkezelést érintő
panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelés korlátozására irányuló jog

A felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok
pontosságát, az adatkezelés jogellenes feldolgozását, ha az érintett adat már nem szükséges az
annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez.

Törléshez való jog

Ha valaha engedélyt adott személyes adatai feldolgozására (például e-mail cím felhasználása hírlevél
küldésére), akkor Önnek jogában áll ezt bármikor visszavonni és mi kötelesek vagyunk azon adatokat,
amelyeket kizárólag az Ön beleegyezése alapján dolgoztunk fel, kitörölni. A felhasználó személyes
adatának törlésére irányuló kérését az Interpharm Hungary Kft. nem köteles teljesíteni, ha személyes
adatának kezelése a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt vagy a jogi igények
előterjesztése vagy védelme érdekében szükséges és indokolt. Ha egyes adatai olyan tartalék
rendszerekben vannak tárolva, amelyek automatikusan biztosítják az összes rendszerünk

rugalmasságát és amelyek adatvesztés-védelmi funkciót töltenek be különböző incidensek esetén,
nem áll módunkban törölni ezeket az adatokat a tartalék rendszerektől és gyakran technikai
szempontból nem valósítható meg. Ezek az adatok nem kerülnek aktív feldolgozásra és nem
használhatók tovább feldolgozási célokra.

Elérhetőségek

Adatvédelmi kérdéseivel kapcsolatban a ceg@interpharm.hu e-mail címen vagy cégünk székhelyén
léphet kapcsolatba velünk:
INTERPHARM Hungary Kft.
Kelemen László utca 1.
2900 Komárom

Web oldalak – protokol fájlok

Ha weboldalunkra lép és megtekinti azt, a következő protokol fájlok kerülnek feldolgozásra és
tárolásra szervereinken. Az általunk tárolt adatok a következő információkat tartalmazzák:
• Az Ön IP-címe
• Weboldalunk megnyitott oldala
• http válaszkód
• Böngészője azonosítása
Ezek az információk legfeljebb egy évig kerülnek feldolgozásra és csak jogi védelem céljából.

Cookie-k (sütik) kezelése

Honlapunk látogatása során tájékoztatjuk Önt, hogy a testre szabott kiszolgálás és a honlap
működésének elősegítése érdekében a számítógépén kis adatcsomagot, ún. Cookie helyezünk el.
Ezek kis szövegfájlok, amelyeket nem küldünk sehová, eltávolíthatók a böngészéből vagy teljesen
letilthatja őket. Ezek az adatcsomagok nem gyűjtenek semmilyen személyes adatokat, viszont
nélkülük nem tudnánk biztosítani a weboldal teljes működését.

Statisztikák és elemzések

A weboldalainkon statisztikák céljából, elemzések készítésére szolgáltatásokat használunk. Ezen
szolgáltatások által felhasznált adatok egyike sem személyes adat. Ezen szolgáltatások segítségével
gyűjtük a forgalmi és földrajzi adatokat, a böngészőkről és az operációs rendszerekről való
információkat. Ezeket az információkat marketing célokra használjuk fel weboldalaink működésének
elősegítése érdekében valamint jogvédelem céljából.

Hírlevelek küldése

Amennyiben szeretne az INTERPHARM Hungary Kft. akciós ajánlatairól e-mail formájában
hírleveleket kapni és Ön beleegyezését adja e-mail címének használatához, akkor ez az e-mail cím
kizárólag erre a célra kerül feldolgozásra. Az INTERPHARM Hungary Kft. nem adja át ezt az e-mail
címet más adatkezelőnek. Ha a jövőben úgy döntene, hogy nem szeretne az INTERPHARM Hungary
Kft. -től e-maileket kapni e célból, visszavonhatja az e-mail címjének feldolgozásával kapcsolatos
hozzájárulását.

Személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása
A személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi vállalatoknak nem adjuk át.

Az adatvédelmi irányelvek rendszeresen vannak ellenőrizve és szükség esetén frissítve vannak. Az
Adatvédelmi irányelvek legutóbb 2018. május 28-án,hétfőn voltak módosítva.

