
DATA PROTECTION NOTICE ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

This notice describes how Accord-Healthcare Kft.
processes certain personal data for the purposes of
arranging meetings with healthcare professionals in
connection with the promotion of medicinal
products.

Ez a tájékoztató bemutatja, hogy az
Accord-Healthcare Kft. miként kezel egyes személyes
adatokat egészségügyi szakemberekkel gyógyszerek
ismertetését szolgáló találkozók megszervezése
céljából.

1. The data controller in respect of your personal
data is Accord-Healthcare Gyógyszerkereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (seat: 1134 Budapest,
Váci út 33.; company registration no.: 01-09-373942;
hereinafter referred to as "Accord" or "Controller").

1. Az Ön személyes adatai tekintetében az adatkezelő
az Accord-Healthcare Gyógyszerkereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134
Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám:
01-09-373942; a továbbiakban: „Accord” vagy
„Adatkezelő”).

2. The Controller can be contacted via the e-mail
address:
EMENA_compliance@accord-healthcare.com or in
writing to the address of the Controller's seat
indicated above. The data protection officer of the
Accord group can be contacted via the e-mail
address:
EMENA_compliance@accord-healthcare.com.

2. Az Adatkezelő elérhetőségei a következők:
e-mailben a
EMENA_compliance@accord-healthcare.com címen
vagy írásban az Adatkezelő fent megjelölt
székhelyének címén. Az Accord csoport adatvédelmi
tisztviselője a
EMENA_compliance@accord-healthcare.com e-mail
címen érhető el.

3. Your personal data will be processed for the
purpose of arranging meetings in order to enable the
promotion of medicinal products in the portfolio of
the Accord group of companies. Accord processes
such data for the purposes of Accord’s legitimate
interests in enhancing its promotional activity. As
Accord only processes publicly available data under
this notice, Accord has determined that such
interests are not overridden by the interests or
fundamental rights and freedoms of the data
subjects.

3. Az Ön személyes adatait az Accord cégcsoport
tagvállalatainak termékkínálatában szereplő
gyógyszerek ismertetését célzó találkozók
megszervezése céljából kezeljük. Az Accord ezen
adatokat az Accord ismertetési tevékenységének
fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli.
Mivel az Accord a jelen tájékoztató alapján kizárólag
nyilvánosan elérhető adatokat kezel, az Accord
megállapította, hogy ezen érdekekkel szemben nem
élveznek elsőbbséget az érintett személyes adatok
védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai.

4. Accord processes the following personal data
under this notice: seal number, name, place of work,
address, year of training, specialization. Accord will
process such personal data until an objection is
raised by the data subject, or until the processing is
no longer necessary for the purpose described
above, whichever is shorter.

4. Az Accord a jelen tájékoztatóban írtak szerint a
következő adatokat kezeli: pecsétszám, név,
munkahely, cím, végzés éve, specializáció. Az Accord
ezen adatokat addig kezeli, amíg az érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen, vagy az adatkezelés a fenti cél
eléréséhez már nem szükséges (amelyik a rövidebb
időtartam).

5. Your data may be transferred to courier companies
and entities authorized under the law, as well as
external service providers, including IT system and IT
service providers, and customer relationship
management (CRM) service providers; external
Salesforce service providers, pharmacovigilance and
medical inquiry service providers, translation, legal,
regulatory and tax service providers. Additionally,
your personal data may be transferred to the parent
company Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate
House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, Thalthis,
Ahmedabad - 380 054, India) and other members of

5. Az Ön adatait átadhatjuk futárcégeknek és a
jogszabályok alapján erre feljogosított
szervezeteknek, valamint külső szolgáltatóknak,
ideértve az IT rendszerekkel kapcsolatos
szolgáltatókat, ügyfélkapcsolatkezelési (CRM)
szolgáltatókat, külső értékesítései szolgáltatókat,
farmakovigilancia és orvosi tájékoztatási
szolgáltatókat, fordító, jogi, szabályozási és adózási
szolgáltatókat. Ezen felül az Ön személyes adatait
átadhatjuk az anyavállalatunknak (Intas
Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola
Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad - 380

mailto:EMENA_compliance@accord-healthcare.com
mailto:EMENA_compliance@accord-healthcare.com


the Accord group for the purposes of internal
reporting, compliance and ensuring intra-group
quality assurance services as well as for other
specific purposes in our Privacy Policy, to fulfill a
legal obligation or if it is necessary for our legitimate
interests. More information on this subject and
information about the members of the Accord group
can be found in our Privacy Policy at:
https://www.accord-healthcare.com/ in the "Privacy
Policy" tab.

054, India) és az Accord csoport más tagjainak belső
jelentéstétel, compliance és csoporton belüli
minőségbiztosítási feladatok ellátása céljából,
valamint egyéb, az Adatkezelési Szabályzatunkban
szereplő célból, így jogi kötelezettségeink teljesítése
vagy jogos érdekeink érvényesítése érdekében. Erről,
valamint az Accord csoport tagjairól bővebben az
Adatkezelési Szabályzatunkban olvashat, amely a
https://www.accord-healthcare.com/ oldalon az
„Adatkezelési Szabályzat” fül alatt érhető el.

6. Some members of the Accord group and external
service providers are located in countries where legal
provisions (according to the European Commission)
do not provide the same level of personal data
protection as in EEA countries, for example Intas
Pharmaceuticals Ltd. and Lambda Therapeutics
Research, Ltd. The Controller and members of the
Accord group apply appropriate security measures to
prevent unauthorized and unlawful use of personal
data. Moreover, such transfers are usually supported
by contractual obligations between such entities and
/ or third parties to ensure that appropriate technical
and organizational measures and other data
protection measures are implemented. For further
information on transfers outside the European
Economic Area and / or specific protection
measures, please contact
EMENA_compliance@accord-healthcare.com.

6. Az Accord csoport egyes tagjai, illetve szolgáltatói,
pl. az Intas Pharmaceuticals Ltd. és a Lambda
Therapeutics Research, Ltd., olyan országokban
találhatók, amelyek jogszabályai (az Európai
Bizottság szerint) nem biztosítják a személyes adatok
ugyanolyan szintű védelmét, mint az EGT államok. Az
Adatkezelő és az Accord csoport ezért megfelelő
biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy
megakadályozza a személyes adatok jogosulatlan és
jogellenes felhasználását. Emellett az ilyen
szervezetek és/vagy harmadik felek közötti
adattovábbítások általában szerződéses
kötelezettségvállalásokon alapulnak, hogy biztosítsák
a megfelelő technikai és szervezési intézkedések,
illetve egyéb adatbiztonsági intézkedések
bevezetését. Az EGT-n kívüli adattovábbításokról,
illetve az egyes adatbiztonsági intézkedésekről
további információt az
EMENA_compliance@accord-healthcare.com címen
kaphat.

7. You have the right to object to the processing of
personal data for the above on grounds relating to
your particular situation. You also have the right to
access your personal data and the right to request
their rectification, erasure or restriction of their
processing. If you would like to exercise such rights,
please contact Accord at the following e-mail
address:
EMENA_compliance@accord-healthcare.com.

7. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak fent írtak szerinti kezelése ellen. Önnek
továbbá joga van hozzáférni személyes adataihoz, és
kérni azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés
korlátozását. Ha e jogait gyakorolni kívánja, kérjük,
forduljon az Accordhoz a következő e-mail címen:
EMENA_compliance@accord-healthcare.com.

8. You also have the right to lodge a complaint with
the supervisory body dealing with the protection of
personal data. In Hungary, this is the National
Authority for Data Protection and Freedom of
Information (www.naih.hu).

8. Önnek továbbá joga van panaszt tenni az
adatvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatóságnál. Magyarországon ez a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(www.naih.hu).

9. Accord has obtained your data listed above
directly or indirectly from public sources, including
through Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft.

9. Az Accord az Ön fenti személyes adatait
közvetlenül vagy közvetve nyilvános forrásból
szerezte meg, ideértve a Szinapszis Piackutató és
Tanácsadó Kft.-t.
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