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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A SZERZŐDÉSES PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL 

Az alábbi ún. speciális adatkezelési tájékoztatók az adatkezelési cél megnevezése sorban megjelölt adatkezelési tevékenységekre vonatkoznak. A speciális adatkezelési 
tájékoztatókban nem szabályozott kérdések tekintetében a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 09-10-000016; székhelye: 4042 
Debrecen, Pallagi út 13.; az „Adatkezelő” vagy „TEVA”) általános tájékoztatója rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Egyes speciális adatkezelési célok 

1. Szerződéses partnerekre vonatkozó adatkezelésekről  
2. Jogi támogatás 
3. Természetes személyek számára történő kifizetésekkel kapcsolatos adatkezelések  
4. Fuvarozási útvonalak megtervezése és fuvarlevél kibocsátása 
5. TEVA fuvarozó regiszter 
6. Fuvarozással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, és szállítmányok ellenőrzése 
7. Elektronikus számlák kiállítása és adattovábbítás a Nemzeti Adó és Vámhivatal („NAV”) részére 
8. Kórház üzletág kapcsolattartói adatbázis kezelése 
9. Egészségügyi szakemberek nyilvános megjelenése, a TEVA képviseletében nyilvános felszólalások és előadások tartása céljából, szerződés alapján 
10. Fotók, videók és egyéb médiaanyagok készítése és közzététele 
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2.1. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Szerződéses partnerekre vonatkozó adatkezelésekről (Ü-1.1) 

Adatkezelési cél leírása: Szerződéses partnerek, azok kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi 
szintű végrehajtása) céljából. Ez magában foglalja például, a kapcsolattartó személyek postai címének kezelését, a kapcsolattartó személyek 
utasításait a számlák kifizetése teljesítése érdekében, vagy hivatalos értesítések küldését a kapcsolattartási adatok és a teljesítendő 
szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információk felhasználásával. Ide kell még érteni a szerződésből eredő jogok biztosítása 
érdekében szükséges jogorvoslati eljárásokban történő adatkezelést is.  

Kezelt személyes adatok kategóriái: Egyéni vállalkozó („e.v.”) partner adatok: 

név, cím, e.v. nyilvántartási szám, e.v. 
igazolványszám, adószám, kapcsolattartói 
adatok: név, titulus, telefonszám, fax, e-mail 
cím, bankszámlaszám 

Kapcsolattartó, teljesítésbe bevont 
magánszemélyek: 

név, titulus, telefonszám, e-mail cím 

Követelés érvényesítése során érintett 
személyek adatai: 

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány 
szám, lakcímkártya szám 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja, 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél. 

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, 

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges 

Tiltakozás joga 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján 

jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben 
az esetben az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, 

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges 

Tiltakozás joga 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján 

jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben 
az esetben az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 

Jogos érdek ismertetése  A személyes adatok átadása szerződéses 
követelmény; a személyes adatok nélkül a 
TEVA nem tudja megkötni és végrehajtani a 
szerződést, a számlákat nem tudja befogadni 
és azokat kifizetni, illetve számla és egyéb a 
szerződésből eredő követelését nem tudja 
érvényesíteni, így a TEVA vagyonában 
károsodás állhat be. 

A személyes adatok átadása szerződéses 
követelmény; a személyes adatok nélkül a 
TEVA nem tudja megkötni és végrehajtani a 
szerződést, a számlákat nem tudja befogadni 
és azokat kifizetni, illetve számla és egyéb a 
szerződésből eredő követelését nem tudja 
érvényesíteni, így a TEVA vagyonában 
károsodás állhat be. 

Adatkezelés ideje 

 

• A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1)).  

• Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, 
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).  

• Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Számviteli Törvény 168-169.§). 

• Beruházási kedvezmények esetén bizonylat megőrzése beruházás adóévében vagy azt követő 12 adóévben, de legfeljebb a bejelentés, 
illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévig (Tao törvény 22/B.§ (6), illetve az azt követő 8 év (Számviteli Törvény 
168-169.§). 

Érintettek A TEVA-val szerződéses jogviszonyban álló azon szolgáltatók, egyéni vállalkozók, ezek alkalmazottai, közreműködők és azok alkalmazottai, 
akik a szerződésből eredő kötelezettségüket teljesítik. 

Személyes adatok forrása Az érintett személy. 
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Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/ Nem) 

Igen. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának a 
lehetséges következményei: 

A TEVA nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit.  

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A szerződés szerint illetékes területek, illetve az egyes szerződések teljesítésében közreműködő társ, vagy kiszolgáló területek, mint pénzügy, 
jog, beszerzés, kereskedelem. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Oracle (Oracle Israel), Priority Software Ltd (Izrael) 12 HaAmal St.,Rosh Haayin 4809245, Israe, Ariba SAP (SAP Nederland B.V. merikastraat 
10 ’s Heretogenbosch, 5232 BE), PharmaLog (Szeged Software Zrt. - 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.); Helpdesk (Tiofris Bt. - 9027 Győr, Ipar 
utca 30/b. 3. em. 2) 

Címzett minősége Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja Az adatok nyilvántartását biztosító rendszer üzemeltetése. A kifizetések regionális ellenőrzését Svájcban is végzi a TEVA csoport, a 
kifizetésekkel kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek a Teva Capital Services Switzerland GmbH részére. 

Továbbítás harmadik országba Igen: Izrael, Egyesület Államok (ld. Általános Adatkezelési Tájékoztató), Svájc és India számlakezelő társvállalat. 

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák A továbbított adatok biztonságát az Adatfeldolgozók adatkezelési szabályzata is biztosítja: 

Oracle: https://www.oracle.com/hu/legal/privacy/ ; Priority: https://www.priority-software.com/wp-content/uploads/2018/05/Personal-Data-
Protection-Tools-in-Priority_May-2018.pdf ; Ariba: https://www.ariba.com/gdpr ;PharmaLog: http://szegedsw.hu/new/wp-
content/uploads/2018/11/szegedsw_adatkezelesi_tajekoztato.pdf  

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N N N 

Hozzáférés I I I 

Helyesbítés I I I 

Törlés F F F 

Adatkezelés korlátozása F F F 

Adathordozhatóság F F F 

Tiltakozás N I I 

Panasz (Adatkezelőnél) I I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I I 

 

  

https://www.oracle.com/hu/legal/privacy/
https://www.priority-software.com/wp-content/uploads/2018/05/Personal-Data-Protection-Tools-in-Priority_May-2018.pdf
https://www.priority-software.com/wp-content/uploads/2018/05/Personal-Data-Protection-Tools-in-Priority_May-2018.pdf
https://www.ariba.com/gdpr
http://szegedsw.hu/new/wp-content/uploads/2018/11/szegedsw_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
http://szegedsw.hu/new/wp-content/uploads/2018/11/szegedsw_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
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2.2. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Jogi támogatás (Ü-10.1) 

Adatkezelési cél leírása A TEVA belső szervezeti egységei rendes üzletmenet körében történő működése során felmerül a jogi támogatás szükségessége. A jogi 
támogatást nyújtó munkatársak vagy külső szolgáltatók kizárólag a területek által gyűjtött és nyilvántartott egyes személyes adatokat is tartalmazó 
iratainak, adatainak és nyilvántartásainak ismeretében tudnak érdemi tanácsadást végezni vagy jogi feladatot végrehajtani. 

A jogi támogatás megjelenése különösen, de nem kizárólag a következő területeken jellemző: 

- a rendes üzletmenet során felmerülő általános jogi támogatás, 
- hatóságokkal és más állami vagy önkormányzati szervekkel történő kapcsolattartás, eljárásokban történő részvétel, 
- egészségügyi szakemberekkel (HCP) és egészségügyi szervezetekkel (HCO) történő kapcsolattartásra vonatkozó jogi támogatási 

feladatok elvégzése, 
- személyes adatok kezelésére és kisebbségi részvényesekre vonatkozó jogi támogatás, 
- belső vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés, 
- polgári jogi, munkajogi, szabadalmi jogi és minden egyéb vitarendezés, peres és nem-peres eljárásokban történő képviselet ellátása, 
- külső szolgáltatókkal történő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, 
- munkajogi kérdésekben történő jogi tanácsadás, 
- büntetőeljárásokkal kapcsolatos jogi tevékenység. 

Kezelt személyes adatok kategóriái A kezelt személyes sokszínű, minden esetben az adott jogi feladat természetéhez igazodik. Többek között a következő személyes adatok 
kezelésére kerülhet sor a jogi támogatás nyújtása során: név, cím, kapcsolattartási adatok (e-mail, telefon), adóazonosító jel, születési hely, idő, 
személyi igazolvány szám, társadalombiztosítási szám, aláírás, természetes személyek által kötött szerződések, nem, nemzetiség, családi állapot, 
egészségügyi adatok, alkoholos vagy egyéb bódult állapot előidézésére alkalmas szer hatása alatti állapot, munkaviszony adatai (kezdete, vége, 
törzsszám, munkáltató, előremenetel, béradatok, fegyelmi eljárások adatai, szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagság, 
teljesítményértékelés, jelenlét), nyugdíjazási adatok, képzési adatok, utazások, büntetett előéletre vonatkozó adatok. 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja, az adatkezelő jogi kötelezettségének 
teljesítése 

GDPR 9. cikk 2. bek. f) pontja, az adatkezelő jogi igényeinek 
érvényesítése 

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a 
GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen 

tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
 

 A jelen speciális tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok 
sokszínűsége szerint az egyes adatkezelési műveletek eltérő jogcímen 
kerülnek elvégzésére. A jogszabályok által előírt nyilvántartás-vezetési, 
adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek miatt történő adatkezelés a 
fenti c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul. A személyes 
adatok különleges kategóriáinak körébe tartozó adatok kezelése abban 
az esetben valósul meg, amennyiben az a TEVA jogi igényeinek 
érvényesítéséhez, előterjesztéséhez, ezek sikerességének 
megbecsüléséhez és előkészítéséhez szükséges. 

Valamennyi olyan esetben, ahol a TEVA ellenőrzési jogkörének 
gyakorlása teszi szükségesség az adatkezelést, annak jogalapja a 
TEVA ehhez fűződő f) pont szerinti jogos érdeke. A TEVA jogos érdeke 
a jogi megfelelés biztosításában és a TEVA érdekeinek jogi 
védelmének biztosításában áll. 

Adatkezelés ideje (i) A cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét képező személyes adatokat is tartalmazó iratot a kérelem benyújtásától számított 
10 (tíz) évig őrzi meg a TEVA. 

(ii) Büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált, személyes adatot tartalmazó iratok közül 
a) az ügy érdemében hozott határozatot, illetve végzést az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő 5 (öt) évig, 
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b) az eljárással összefüggésben kezelt olyan iratot, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy más közhatalmi szerv kezelésében nem 
található meg, az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő 5 (öt) évig, 

c) egyebekben az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő 1 (egy) évig 

őrzi meg a TEVA. 

(iii) A TEVA a fenti határidőket követően is megőrizheti a személyes adatokat, ha az azt tartalmazó irat a megőrzését megalapozó 
jogviszonnyal összefüggő igényérvényesítés során bizonyítékként felhasználható lehet. 

Érintettek Minden olyan személy, akinek a személyes adatait valamely formában kezeli a TEVA. 

Személyes adatok forrása Érintett, ügyvédek és jogtanácsosok számára elérhető nyilvántartások (pl. Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer 
(JÜB)), bárki számára hozzáférhető nyilvántartások (pl. Ingatlan-nyilvántartás, Cégnyilvántartás, Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, NAV által 
vezetett nyilvántartások stb.) 

Az adatszolgáltatás a szerződés 
megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/ Nem) 

Igen 

Az adatkezelés elmaradásának 
következménye 

Az érintettre vonatkozó jogok és kötelezettségek megállapítása, a jogi tanácsadás, illetve a jogi szolgáltatások nyújtása ellehetetlenül. 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 
személyek köre 

Jogi osztály 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek 
(i) A TEVA részére jogi szolgáltatást nyújtó ügyvédi irodák, ügyvédek. 
(ii) Hatóságok 

Címzett minősége Adatkezelő 

A továbbítás célja A jogi tanácsadás teljeskörűségének biztosítása. 

Továbbítás harmadik országba Igen: Izrael, Egyesült Államok (ld. az általános tájékoztató rendelkezéseit) 

Az adattovábbítással kapcsolatos 
garanciák 

A szerződéses partnerek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak kötelesek megfelelni, míg a hatóságok adatkezelését a rájuk 
vonatkozó jogszabály és annak alapján kialakított szervezeti és működési szabályzataik rendezik. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N N 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság I I 
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Tiltakozás N I 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 
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2.3. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Természetes személyek számára történő kifizetésekkel kapcsolatos adatkezelések (Ü-1.10, 8.7) 

Adatkezelési cél leírása Az érintettek természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése az adó- és/vagy társadalombiztosítási 
kötelezettségeket eredményező kifizetések és juttatások bejelentése végett. A bérszámfejtést a Társaság az ADP, LLC útján és/vagy a NEXON 
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.-vel, mint adatfeldolgozók igénybevételével végzi. 

Kezelt személyes adatok kategóriái Olyan természetes személy értintettek személyes adatai, akik számára 
kifizetést teljesít a TEVA: 

név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, 
állampolgársága, adóazonosító jel, TAJ, bankszámlaszám, személyi 
igazolvány adatai, munkabér, megbízási díj mértéke, béren kívüli 
juttatások, adóbevallási információk, cost center. 

Kifizetést terhelő levonások: végrehajtás, letiltás jogcíme, letiltás 
összege. 

Az érintettek hozzátartozói esetén: 

név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító, TAJ, adószám, 
születési anyakönyvi kivonat. 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja, 
az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél. 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja,  
az adatkezelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja, 
az érintett hozzájárulása 

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja,  
az adatkezelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

  A Társaság jogi kötelezettsége az 
adózás rendjéről szóló törvény 
50. § (1) bekezdés b) pontján 

alapul. 

 A Társaság jogi kötelezettsége 
az adózás rendjéről szóló törvény 

50. § (1) bekezdés b) pontján 
alapul. 

Az adatkezelés elmaradásának 
következménye 

A Társaság, mint foglalkoztató nem tudja a munkavégzésre irányuló 
szerződést teljesíteni. 

A bérszámfejtést a Társaság nem tudja biztosítani az érintett 
házastársa és/vagy gyermekei vonatkozásában. 

Adatkezelés ideje • Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, 
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).  

• Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Számviteli Törvény 168-169. §). 

• A TEVA az érintett jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, 
jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt 
évig megőrzi, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdése alapján. 

Érintettek A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő tanulók, 
szolgáltató magánszemélyek. 

A Társasággal közvetlen szerződéses kapcsolatban álló házastársai és 
gyermekei. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak. A személyes adatok a Társasággal közvetlen szerződéses 
kapcsolatban álló érintettől származnak. 

Az adatszolgáltatás a szerződés 
megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) 

Nem Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/ Nem) 

Igen Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 
személyek köre 

Pénzügy / könyvelés (Finance / Accounting) 
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SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek • ADP, LLC  

• NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 

Címzett minősége Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja Bérszámfejtés. A kifizetések regionális ellenőrzését Svájcban is végzi a TEVA csoport, a kifizetésekkel kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek 
a Teva Capital Services Switzerland GmbH részére. 

Továbbítás harmadik országba Igen: Izrael, Egyesület Államok (ld. Általános Adatkezelési Tájékoztató), Svájc 

Az adattovábbítással kapcsolatos 
garanciák 

A továbbított adatok biztonságát az Adatfeldolgozók adatkezelési szabályzata biztosítja: 

https://www.adp.com/privacy.aspx  

https://nexon.hu/adatkezelesi-nyilatkozat  

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N I 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság F F 

Tiltakozás N N 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 

  

https://www.adp.com/privacy.aspx
https://nexon.hu/adatkezelesi-nyilatkozat
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2.4. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Fuvarozási útvonalak megtervezése és fuvarlevél kibocsátása (Ü-11.1, 11.2, 11.3, 11.4) 

Adatkezelési cél leírása A fuvarozás ütemezése Versys alkalmazás útján, amely az útvonal 
megtervezésére, a járműigények feltűntetésére és a járművek 
kihasználtságának nyilvántartása szolgál. A Versys alkalmazásban 
történő fuvarszervezés során előkészített fuvarozási utasítást a TEVA 
nyomtatva átadja a gépjárművezetőknek.  

Fuvarlevelek kibocsátása. 

Kezelt személyes adatok kategóriái TEVA partnerek neve, szállítási címe (átadó/átvevő neve és 
telefonszáma), valamint a szállítást igénylő neve és telefonszáma, 
számlaszáma és rendelésszáma, gépjárművezetőink teljes neve, 
gépjárművek rendszáma. 

TEVA partnerek Pharmalog vevőkódja, üzleti partner neve és 
szállítási címe, fuvarozó neve és címe, gépjárművezető neve és a 
szállítógépjármű rendszáma.  

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja, alapján 
a TEVA jogos érdeke 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 
21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:258. § (2) 

bekezdésére figyelemmel 

 

Jogos érdek ismertetése A TEVA-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződésekben vállalt 
megrendelések teljesítése érdekében a fuvarozást megszervezze, 
ennek keretében a fuvarozás ütemezését a Versys alkalmazás útján 
elkészítse, fuvarozási utasításokat, szállítólevelek bocsásson ki, 
valamint a járműigényeket feldolgozza. A fuvarozás hatékony 
megszervezése során TEVA-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy 
kezelje a szállítmányokkal kapcsolatban az üzleti partnerei 
munkavállalóinak és közreműködőinek adatait, hogy ezáltal biztosítani 
tudja a fuvarozás megfelelő teljesítését. 

- 

Adatkezelés ideje A fuvarozás teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerinti elévülési idő 
tartamáig. 

Érintettek Üzleti partnerek munkavállalói és közreműködői, a TEVA munkavállalói és fuvarozásban részt vevő gépjárművezetők. 

Személyes adatok forrása Az üzleti partnerektől közvetlenül, a TEVA rendelkezésére álló adatbázisokból munkavállalók esetén. 

Az adatszolgáltatás a szerződés 
megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/Nem) 

Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen Nem) 

Nem 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
következménye 

A TEVA nem tudja a fuvarozási tevékenységet teljesíteni. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A TEVA raktározással, számlázással, megrendelésekkel és fuvarszervezéssel foglalkozó munkavállalók, fuvarozásban részt vevő 
gépjárművezetők. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Waberer’s–Szemerey Logisztikai Kft. 

Címzett minősége Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja A fuvarozás szerződésnek megfelelő teljesítése érdekében. 

Továbbítás harmadik országba Nem 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N N 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság N N 

Tiltakozás I N 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 
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2.5. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése TEVA fuvarozó regiszter (Ü-11.7, 11.8) 

Adatkezelési cél leírása A TEVA az aktív gépjárművezetők személyazonosító, a járművezetői jogosultságukra vonatkozó, valamint az egyes kapcsolattartásra szolgáló 
adatait kezeli annak érdekében, hogy a szervezet ellenőrizni tudja az adott gépjárművezető belépési jogosultságait (autentikáció) valamint, 
hogy a szervezet a szállítással összefüggő kérdésekben a gépjárművezetővel közvetlenül fel tudja venni a kapcsolatot. 

Kezelt személyes adatok kategóriái Gépjárművezető teljes neve, , anyja neve, , vezetői engedély száma és érvényessége, , telefonszáma 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján 
a TEVA jogos érdeke 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Jogos érdek ismertetése A TEVA-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy hatékony szállítmányozási rendszert üzemeltessen, és csökkentse a saját magára valamint a 
fuvarozó partnerére háruló adminisztrációs terheket azáltal, hogy a gépjárművezetők belépésenként történő jogosultságigénylése helyett, a 
belépési jogosultságot egy alkalommal bírálja el, és jogosultság fennállása alatt azt egy központi adatbázisban nyilvántartsa, továbbá hogy a 
gépjárművezetők telefonszáma a szervezet számára elérhető legyen. 

Adatkezelés ideje A fuvarlevelek megőrzésének idejéig, azaz 8 évig. 

Érintettek A megbízott fuvarozó gépjárművezetői.  

Személyes adatok forrása A fuvarozók által megküldött gépjárművezetői lista. 

Az adatszolgáltatás a szerződés 
megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/Nem) 

Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/Nem) 

Nem 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
következménye 

Az adatkezelés nélkül a TEVA a fuvarozói rendszert nem lenne képes biztonságosan és hatékonyan működtetni. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek TEVA raktározással és fuvarozásszervezéssel foglalkozó munkavállalói. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N 

Hozzáférés I 

Helyesbítés I 

Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F 
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Adathordozhatóság N 

Tiltakozás I 

Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I 
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2.6. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Fuvarozással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, és szállítmányok ellenőrzése (Ü-11.5, 11.9) 

Adatkezelési cél leírása A TEVA jogszabályi kötelezettségekből kifolyólag a szállítmányok 
útvonalával kapcsolatban adatszolgáltatásra köteles (útdíj fizetésével 
összefüggésben), valamint a szállítási körülményeit ellenőriznie kell 
(gyógyszerek megfelelő hőmérsékleten történő tárolása). Az 
adatrögzítés a WEBEYE flottakövető alkalmazás útján történik 
automatikusan. 

A TEVA a szállítással kapcsolatos WEBEYE által rögzített adatokhoz 
hozzáfér abból a célból, hogy  

(i) a szállítást teljesítését ellenőrizze, a nem megfelelő teljesítés 
esetén a megfelelő intézkedéseket megtegye; valamint  

(ii) a leadott és visszavett göngyölegekről kimutatást készítsen, és 
az üzleti partnereinek göngyölegtartozását vezesse. 

Kezelt személyes adatok kategóriái Gépjármű rendszáma, GPS helyadatok, hőmérsékleti adatok. Szállítás ellenőrzése: 

Gépjárművezető teljes neve, telefonszáma, GPS helyadatok, gépjármű 
rendszáma. 

Göngyölegek nyilvántartása: 

Göngyöleg azonosító; göngyöleg fajtája, göngyöleg átadásának 
időpontja. 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja  
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 6.§ (8) bekezdés 

valamint az 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet 2. számú 
mellékletének 4. pontja alapján jogszabálynak való megfelelés 

GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján 
a TEVA jogos érdeke 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 
21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

 

Jogos érdek ismertetése  A TEVA-nak jogos gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy: 

(i) a szállítással kapcsolatos esetleges hibás teljesítéseket, illetve 
belső visszaéléseket kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket 
ennek alapján megtegye; valamint a 

(ii) a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolás lehetővé tétele 
érdekében, ezekről nyilvántartást vezessen.  

Adatkezelés ideje A fuvarozás teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerinti elévülési idő tartamáig. 

Érintettek A megbízott fuvarozó gépjárművezetői.  

Személyes adatok forrása A fuvarozók által megküldött gépjárművezetői lista. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének 
az előfeltétele? (Igen/Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/Nem) 

Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik 
profilalkotás? (Igen/Nem) 

Nem 
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Az adatszolgáltatás elmaradásának 
következménye 

A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség nem 
teljesíthető. 

A TEVA az ellenérzést nem tudja végrehajtani, valamint az elszámolást 
nem tudja teljesíteni. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A TEVA megrendelésekkel, fuvarozásszervezéssel és számlázással foglalkozó munkavállalói.  

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N N 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság N N 

Tiltakozás N I 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 
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2.7. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Elektronikus számlák kiállítása és adattovábbítás a Nemzeti Adó és Vámhivatal („NAV”) részére (Ü-9.12) 

Adatkezelési cél leírása Az elektronikus számlák kiállításához a TEVA a jogszabályi kötelezettségek alapján a természetes személy egyes adatait rögzíti. 

Kezelt személyes adatok kategóriái 2007. évi CXXVII. törvény 169. § alapján, az üzleti partnereknek az adószáma, neve és címe. 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 6. pontja valamint a számla és a nyugta 

adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 
30.) NGM rendelet 11/A.§ alapján 

Adatkezelés ideje A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján a számlákat a számla kiállításától számított legalább 8 (nyolc) évig 
kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

Érintettek Egyéni vállalkozók, egyéb természetes személy fizetők.  

Személyes adatok forrása Üzleti partnerektől közvetlenül, a TEVA meglévő adatbázisából. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének 
az előfeltétele? (Igen/Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/Nem) 

Igen 

  

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/Nem) 

Nem 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 
következménye 

A számla nem állítható ki jogszabályban meghatározott tartalommal.  

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek TEVA számlázással foglalkozó munkavállalói. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja TEVA köteles elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesíteni a NAV részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal 
kiállított számlák adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított ÁFA összege a 100.000,- forintot eléri 
vagy meghaladja. A TEVA által használt számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” 
elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a NAV részére. 

Továbbítás harmadik országba Nem 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N 

Hozzáférés I 

Helyesbítés I 

Törlés N 
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Adatkezelés korlátozása F 

Adathordozhatóság N 

Tiltakozás N 

Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I 
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2.8. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Kórház üzletág kapcsolattartói adatbázis kezelése (Ü-2.15) Kórház üzletág (marketing célú) kapcsolattartói adatbázis kezelése 

Adatkezelési cél leírása Egészségügyi szakemberek, kórházi dolgozók, és a kórház 
működtetésében részt vevő egyéb személyek elérhetőségeinek a 
kezelése kapcsolattartás céljából. 

Egészségügyi szakemberek, kórházi dolgozók, és a kórház 
működtetésében részt vevő egyéb személyek elérhetőségeinek a 
kezelése reklámanyagok, üzenetek, hírek és egyéb értesítések küldése 
céljából (marketing). 

Kezelt személyes adatok kategóriái • név 

• e-mail cím 

• telefonszám 

• egyéb, a kapcsolattartó által megadott elérhetőség 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja; 
alapján a Teva-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az üzleti 
kapcsolatai során, a kontaktszemélyek megadott elérhetőségeit 
kezelje, az üzleti kapcsolat fenntartása, valamint a szerződések 

teljesítésének kezelése érdekében. 

 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a 
GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen 

tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
 

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a feliratkozó személy 
hozzájárulása 

a hírlevélre feliratkozó személy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult 
visszavonni, amely esetben a TEVA a továbbiakban nem fog tudni 

reklámanyagokat, üzeneteket, híreket és egyéb értesítéseket küldeni 
az Ön részére. 

 

Tiltakozás joga 

Ön bármikor jogosult a személyes adatai marketing célú kezelése 
ellen tiltakozni, amely esetben a TEVA a továbbiakban nem kezeli 

tovább az Ön személyes adatait és így nem fog tudni értesítést 
küldeni a társaság eseményeivel és termékeivel kapcsolatos 

hírekről és információkról az Ön részére. 

 
 

Az adatkezelés elmaradásának következménye A TEVA és az érintett közötti szakmai kapcsolat fenntartása nem 
lehetséges. 

A TEVA nem tud reklámanyagokat, üzeneteket, híreket és egyéb 
értesítéseket küldeni az Ön részére. 

Adatkezelés ideje Az adatbázis 3 (három) évente felülvizsgálatra kerül, és a nem aktív 
kontakt profilok törlésre kerülnek. 

A hozzájárulás visszavonásáig. 

Érintettek Egészségügyi szakemberek, kórházi dolgozók, és a kórház működtetésében részt vevő egyéb személyek. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok származhatnak közvetlenül az érintettektől, 
valamint az érintetteket foglalkoztató szervezetektől. 

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az 
előfeltétele? (Igen/ Nem) 

Igen Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? 
(Igen/ Nem) 

Igen Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik 
profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre A TEVA kórházi üzletágának munkavállalói  
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AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N I 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F I 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság N I 

Tiltakozás I I 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 

 

  



 
19 

2.9. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Egészségügyi szakemberek nyilvános megjelenése, a TEVA 
képviseletében nyilvános felszólalások és előadások tartása 
céljából, szerződés alapján (Ü-12.2.) 

Publikációk készítése a TEVA-val való együttműködés során (Ü-
12.2.) 

Adatkezelési cél leírása Egészségügyi szakemberek személyes adatainak kezelése abból a 
célból történik, hogy a TEVA képviseletében szakmai eseményeken 
beszédeket és előadásokat tarthassanak. 

Egészségügyi szakemberek személyes adatainak kezelése abból a 
célból történik, hogy a TEVA képviseletében publikálhassanak. 

Kezelt személyes adatok kategóriái Név, tanulmányok, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve Név 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja, 
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően 

az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja, 
az adatkezelés a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 12. 

§ (1)-(2) bekezdései alapján a társaságra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Az adatkezelés elmaradásának következménye A TEVA és az érintett közötti szerződés szerződésszerű teljesítése 
nem lehetséges. 

 

A TEVA nem tudja feltüntetni a publikáció szerzőjének a nevét. 

Adatkezelés ideje A szerződéses viszony megszűnését követő 5 (öt) évig kerülnek 
kezelésre. 

A publikáció szerzőjének arra vonatkozó igénybejelentéséig, hogy a 
továbbiakban a publikáción ne kerüljön feltüntetésre a neve. 

Érintettek A szakmai eseményeken beszédet mondó, illetve előadást tartó 
személyek 

A publikációk szerzői 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének 
az előfeltétele? (Igen/ Nem) 

Nem Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/ Nem) 

Igen Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 
köre 

Medical, Information technology Medical, Information technology 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek - - 

Címzett minősége - - 

A továbbítás célja - - 

Továbbítás harmadik országba - - 

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák - - 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 
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Hozzájárulás visszavonása N N 

Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság N N 

Tiltakozás N N 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 
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2.10. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése Fotók videók és egyéb médiaanyagok készítése és közzététele 

Adatkezelési cél leírása Fotók és videók, valamint egyéb médiaanyagok (pl. interjú) készítése a TEVA által a TEVA vagy partnerei által szervezett rendezvényeken, 
megbeszéléseken, látogatásokon vagy interjúk készítése során, illetve ezek közzététele az alábbi egy vagy több platformon: 

1. Interneten, közösségi médiában (pl. Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Snapchat, stb.),  
2. A TEVA Csoport vállalatai, kereskedelmi képviseletei, valamint partnerei által üzemeltetett weboldalakon,  
3. A TEVA intranetes felületein, 
4. TV-ben, rádióban, nyomtatott sajtóban, 
5. A TEVA telephelyén elhelyezett kivetítőkön, vállalati prezentációkban, partnereknek vagy munkavállalóknak szóló információs, vagy 

promóciós anyagokban. 

Kezelt személyes adatok kategóriái A TEVA vagy megbizottaik által készített fotók és videók és hangfelvételek (pl. TEVA vagy partnerei által szervezett rendezvényeken, 
megbeszéléseken, látogatásokon, vagy interjúk készítése során), valamint bármely egyéb, az érintettek által rendelkezésre bocsátott fénykép, 
video és egyéb médiaanyag. 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján, 

a TEVA-nak jogos érdeke, hogy az általa vagy partnerei által szervezett rendezvények szemléltető dokumentálásával, bemutassa és 
népszerűsítse az ilyen eseményeket, valamint kommunikációs, és marketing tevékenységgel erősítse a márka népszerűségét. 

Tiltakozás joga 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 
 

Az adatkezelés elmaradásának következménye Az adatkezelés hiányában a felvétel nem készíthető el, nem tehető közzé. 

Adatkezelés ideje A Teva a felhasználási célhoz igazodó időtartamban kezeli a személyes adatokat, legfeljebb 5 (öt) évig. 

Érintettek A rendezvényen részt vevő, interjút adó, fénykép vagy videofelvételt megküldő személyek. 

Személyes adatok forrása Az érintett. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének 
az előfeltétele? (Igen/ Nem) 

Nem 

Az érintett köteles a személyes adatokat 
megadni? (Igen/ Nem) 

Nem 

Az adatkezelési tevékenység keretében 
történik profilalkotás? (Igen/ Nem) 

Nem 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 
köre 

A felvétel nyilvánosságra hozataláig hozzáférésre jogosultak a Teva-n belül: a HR igazgatóság és Kereskedelmi igazgatóság illetékes 
szervezeti egységei. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek A rendezvényen felvételt készítő vállalkozás. 

Címzett minősége Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja A fényképek elkészítése, szükséges utómunkák elvégzése, a felhasználási céloknak megfelelő minőségű tartalmak elkészítése, 
Marketing/PR/HR tevékenységek előkészítése és megvalósítása. 

Továbbítás harmadik országba Nem 
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Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák  

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N 

Hozzáférés I 

Helyesbítés I 

Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F 

Adathordozhatóság N 

Tiltakozás I 

Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I 

 


