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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

A jelen ún. speciális adatkezelési tájékoztató a címben megjelölt adatkezelési tevékenységekre vonatkozik. A jelen speciális adatkezelési tájékoztatóban 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. 
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: TEVA_001 adatvédelmi irányítási rendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelési cél leírása: A GDPR 5. cikk (2) bekezdése alapján az Adatkezelő feladata, hogy valamennyi általa folytatott adatkezelési tevékenység jogszerűségét biztosítsa, 
és ennek részeként képesnek kell lennie a jogi megfelelőség bizonyítására is. Ennek megfelelően az Adatkezelő, általános jelleggel kezeli a jogi 
megfelelőség bizonyításához szükséges dokumentumokat és az azokban található személyes adatokat. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az érintett által adott hozzájárulások (név, aláírás, dátum), az online felületen adott hozzájárulás esetén, a hozzájárulás megadását rögzítő naplók; 
a jogos érdek tesztek (név, pozíció, aláírás, dátum), az adatvédelmi tájékoztatók (név, pozíció, aláírás, dátum), adatkezelési tevékenység 
nyilvántartása (név, pozíció, aláírás, dátum); adatvédelmi hatásvizsgálatok (név, pozíció, aláírás, dátum); belső szabályzatok (név, pozíció, aláírás, 
dátum); szerződések (név, pozíció, aláírás, dátum); társasági jogi dokumentumok (határozat tartalma, név, pozíció, aláírás, dátum); valamennyi 
az adatkezelési műveletek megfelelőségével kapcsolatban keletkezett egyéb levelezés és dokumentum (és az azokban foglalt személyes adatok). 

Adatkezelés jogalapja 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 Az Adatkezelő feladatát képezi – a GDPR 5. cikk (2) bekezdése szerint - hogy az általa folytatott adatkezelési műveletek jogi megfelelőségét 
bizonyítsa. Adott esetben az Adatkezelő ennek a rendelkezésnek úgy tud csak eleget tenni, hogy az adatkezelési művelet megfelelőségével 
kapcsolatban kiállított dokumentumokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése által meghatározott általános 
5 (éves) elévülési ideig megőrzi. Ennek megfelelően a dokumentumok és az abban foglalt személyes adatok megőrzéséhez az Adatkezelőnek 
jogos érdeke fűződik. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogi megfelelőség bizonyításához szükséges dokumentumokat úgy hozza létre, hogy azokban 
csak az elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kerüljenek rögzítésre, és azok a kapcsolódó adatkezelési műveletek keretében gyűjtött 
személyes adatoktól (adatbázisoktól) leválaszthatók legyenek. 

Adatkezelés ideje Az adatkezelési művelet (cél) megszűnésétől számított 5 (öt) évig kerülnek a dokumentumok megőrzésre. 

Érintettek Az Adatkezelő ügyfelei, ügyfeleinek képviselői és kapcsolattartói, valamint üzleti partnerei, üzleti partnereinek képviselői és kapcsolattartói. 

Személyes adatok forrása A személyes adatokat közvetlenül az érintettek adják meg az Adatkezelő részére, vagy ha az Adatkezelő nyilvántartásaiban, illetve cégjegyékben 
már rögzítésre kerültek, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat innen is felveheti. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

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

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A hozzájáruláshoz csak az adatkezelésért felelős terület fér hozzá. A többi dokumentum főszabály szerint az Adatkezelő bármely munkavállalója 
által hozzáférhető. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek (1) hatóságok, (2) bíróságok, (3) TEVA csoport más tagvállalata, (4) külső jogi képviselő 
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Címzett minősége (1) hatóságok, (2) bíróságok, (3) TEVA csoport más tagvállalata, (4) külső jogi képviselő 

A továbbítás célja 
(1) hatósági eljárásban a hatóság kérése alapján, illetve bizonyítás céljából, (2) peres eljárásban a bíróság határozata alapján, illetve bizonyítás 
céljából, (3) csoport színű irányítás biztosítása céljából, (4) dokumentumok elkészítése és jogvitában való képviselet ellátása. 

Továbbítás harmadik országba 
Az Adatkezelő nemzetközi szinten működik és ekként az Önök országán, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) államain kívüli harmadik 
országokba, mint az Amerikai Egyesült Államokba és Izraelbe továbbítja az Önök adatait. 

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák:   Izraelbe az Európai Bizottság Európai Unióból Izraelbe történő adattovábbításáról létrejött egyenértékűségi határozat alapján történik a személyes 
adatok továbbítása; az Egyesült Államokba a Teva Pharmaceutical USA Ltd. által megszerzett Adatvédelmi Pajzs tanúsítvány alapján történik a 
személyes adatok továbbítása; az EGT országain kívülre történő továbbítás esetén az Adatkezelő az EU Bizottság által elfogadott általános 
szerződéses rendelkezéseket alkalmazza. 

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 

Adathordozhatóság F 

Tiltakozás I 

Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I 

 


