Adatvedelmi es jogi nyilatkozat

Az ADPH Kft. (szekhely: 1092 Budapest, Raday utca 58.; cegjegyzekszam: 01-09-735305;
kepviseli: Dr. Torner Tamas Istvan ugyvezeto) - a tovabbiakban A&D Pharma vagy Adatkezelo tiszteletben tartja a www.enterolprobiotikum.hu internetes oldalt (a tovabbiakban: Weboldal)
felkereso szemelyek (a tovabbiakban: Felhasznalok vagy Erintettek) szemelyes adatokhoz fuzodo
jogait. Jelen iranymutatas tajekoztatast ad arra vonatkozoan, hogy az A&D Pharma milyen
informaciokat tart nyilvan, es azokat mikent hasznalja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja
ellenorizni ezen adatok pontossagat, es mikepp kerheti azok torleset az A&D Pharma
nyilvantartasabol. Az adatfelvetel, adatfeldolgozas, es adatfelhasznalas a jogszabalyi
rendelkezeseknek megfeleloen tortenik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Weboldalrol hiperlinkkel
erhetoek el.
A Weboldal vagy barmely aloldala megnyitasaval On elfogadja az alabbiakban felsorolt
felteteleket. Kerjuk, amennyiben nem ert egyet a feltetelekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
Az ADPH Kft. weboldalai, az azon talalhato kepi es szoveges tartalom, illetve azok elrendezese
szerzoi jogi, illetve vedjegyoltalom alatt allnak, azok barmilyen formaban torteno felhasznalasa a
szemelyes hasznalatot meghalado mertekben - kiveve a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI.
Torveny alapjan szabad felhasznalasnak minosulo eseteket - kizarolag az ADPH Kft. kifejezett erre
vonatkozo irasos engedelyevel lehetseges.

Weboldalon megvalosulo adatkezelesek

Weboldal latogatoi adatok
A honlap meglatogatasa soran az A&D Pharma szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztracios, statisztikai vagy biztonsagi okokbol eltarol. Ezek az adatok a latogato
Internet-szolgaltatoja, nehany esetben a latogato IP-cime, a szoftverbongeszo verzioszama,
szamitogepes operacios rendszerenek tipusa, a weboldal, ahonnan az A&D Pharma honlapjat
elerte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglatogatott, azok a keresoszavak, amelyeket a
honlap eleresehez hasznalt. Ezen adatokbol az oldal latogatottsagara lehet kovetkeztetni, az adott
gepekre lehet visszakovetkeztetni, szemelyes adatok felhasznalasara nem kerul sor. Az adatok
kizarolag nevtelenul kerulnek felhasznalasra. Amennyiben az A&D Pharma az adatokat harmadik
szemely reszere tovabbitja, akkor az a szemelyes adatok vedelmerol szolo jogszabalyi

rendelkezeseknek megfeleloen tortenik.
Az adatkezeles ideje: 26 honap. Ezen tul az adatok csak akkor kerulnek tarolasra, ha az
szukseges a Weboldal elleni eszlelt tamadasok vizsgalatahoz.
Az adatkezeles jogalapja: az Adatkezelo jogos erdeke (a fent felsorolt celok elerese).

Regisztracio a Weboldalon
Egeszsegugyi szakembereknek ajanljuk szakmai oldalainkat, amelyeken regisztracio eseten
minden, termekeinkhez kapcsolodo gyogyitast es egeszsegmegorzest segito informaciot
megtalalhatnak.
A kezelt adatok kore: teljes nev, e-mail cim, orvosi belyegzo szam
Az adatkezeles celja: a termekekhez kapcsolodo gyogyitast es egeszsegmegorzest segito
informaciohoz valo hozzaferes biztositasa
Az adatkezeles jogalapja: az erintett onkentes hozzajarulasa Az adatkezeles ideje: a regisztracio
torleseig, de legfeljebb az utolso bejelentkezestol szamitott 5 ev

Marketing kommunikacios celu adatkezeles
A regisztracio soran a Felhasznaloknak lehetoseguk van az Adatkezelo hirlevelere feliratkozni. A
hirlevelre feliratkozas onkentes. Feliratkozas eseten a Felhasznalo kifejezetten hozzajarul, hogy az
altala megadott e-mail cimre tajekoztato es kifejezetten marketing celu tartalmak keruljenek
tovabbitasra. A hirlevelrol a Felhasznalo barmikor leiratkozhat.
A kezelt adatok kore: keresztnev, vezeteknev, e-mail cim
Az adatkezeles celja: az Adatkezelo termekeinek, szolgaltatasainak ajanlasa, hirdeteseinek
tovabbitasa, tajekoztatas nyujtasa az aktualis informaciokrol, akciokrol, termekekrol, uj funkciokrol
emailben torteno megkereses utjan.
Az adatkezeles jogalapja: az Erintett onkentes hozzajarulasa
Az adatkezeles ideje: a hirlevelrol valo leiratkozasig, de legkesobb az adatok megadasatol
szamitott 5 ev

Sutik kezelese a Weboldalon
A honlap hasznalatanak megkonnyitese celjabol az A&D Pharma anonim latogatasazonositot, un.
“cookie”-kat hasznal. A “cookie-k” kismeretu adatok, melyek ideiglenesen a bongeszoprogramrol
az On szamitogepenek merevlemezere kerulnek az oldal latogatasaval, es amelyek az oldal
latogatasahoz szuksegesek. Az altalunk hasznalt “cookie-k” a latogato szemelyes adatainak

felismeresere nem alkalmasak. A legtobb bongeszoprogram automatikusan elfogadja az anonim
latogatasazonositokat. A bongeszoprogram beallitasaval azonban kikuszobolheti a
latogatasazonosito telepiteset a merevlemezre. A tarolt “cookie-kat” barmikor eltavolithatja geperol
oly modon, hogy torli az atmeneti internet fajlokat.
A honlapon elofordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook”) altal mukodtetetett Plug-in bovitmenyek.
Ilyen Plug-in bovitmeny lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalara
ilyen Plug-in bovitmenyt helyeztek, az On altal hasznalt Internet bongeszo kozvetlen kapcsolatot
hoz letre a Facebook szerverevel, e kapcsolat reven a Plug-in megjelenik az On kepernyojen. A
beagyazott Plug-in es a Facebook kozotti direkt kapcsolat kovetkezteben a Facebook szervere
ertesitest kap arrol, hogy On a honlap mely reszet latogatta meg.
Amennyiben On csatlakozott a Facebook-hoz es a honlap latogatasa kozben epp be van
jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen informaciot hozzarendeli az On sajat Facebook
felhasznaloi oldalahoz. Amennyiben hasznalja valamely Plug-in funkciot (pl. „like” gombra torteno
kattintas vagy hozzaszolas kuldese), a hasznalattal kapcsolatos informaciok szinten rogzitesre
kerulnek az On Facebook felhasznaloi oldalaval kapcsolatban.
A Facebook reszerol torteno adatkezelessel kapcsolatos tovabbi informaciok, valamint tajekoztatas
a szemelyes adatainak vedelmehez fuzodo jogairol es ezzel kapcsolatos lehetosegeirol a
Facebook vonatkozo adatvedelmi szabalyzataban (http://www.facebook.com/policy.php) erhetoek
el.
Amennyiben el kivanja kerulni, hogy a Facebook hozzarendelje az On Facebook felhasznaloi
oldalahoz a jelen honlap meglatogatasanak tenyet es az ezzel kapcsolatos mas adatokat, akkor a
honlap meglatogatasat megelozoen ki kell jelentkeznie a Facebook-rol.
Ez a honlap a Google Inc. ('Google') altal biztositott Web analitikai szolgaltatast, a Google
Analytics alkalmazast hasznalja. A Google Analytics ugynevezett „Cookie-kat”, azaz, az On
szamitogepen elhelyezett szoveges fajlokat hasznal, melyek lehetove teszik a weboldal
hasznalataval kapcsolatos elemzeseket. Az On weboldal hasznalata soran generalt Cookie
informaciokat (beleertve az On IP cimet is) a Google egy, az Amerikai Egyesult allamokban levo
szerverre tovabbitja es ott tarolja. A Google ezeket az informaciokat arra hasznalja fel, hogy
kiertekelje az On weboldal hasznalatat, hogy az oldal uzemeltetoje szamara weboldal aktivitasi
jelentest allitson ossze, es hogy tovabbi, a weboldal hasznalataval es internethasznalattal
kapcsolatos szolgaltatasokat biztositson. A Google adott esetben ezeket az adatokat harmadik
feleknek is tovabbadhatja, ha ezt a torveny megkoveteli, vagy az adott harmadik fel ezen adatokat
a Google megbizasabol feldolgozza. A Google az On IP cimet mas Google adatokkal
semmikeppen sem fogja osszekapcsolni. A Cookie-k hasznalatat a megfelelo bongeszo
beallitasok kivalasztasaval akadalyozhatja meg. Mindazonaltal, szeretnenk felhivni a figyelmet

arra, hogy ebben az esetben elofordulhat, hogy nem eri el a weboldal osszes funkciojat. Ezen
weboldal hasznalataval On hozzajarul ahhoz, hogy az Onre vonatkozo adatokat a Google a fent
meghatarozott modon es celok erdekeben felhasznalja.

A sutik karbantartasa
Onnek lehetosege van arra, hogy karbantartsa es/vagy tetszes szerint torolje a sutiket. Kerjuk,
hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalokert latogasson el az aboutcookies.org webhelyre. On torolni
tudja a szamitogepen tarolt osszes sutit, es a bongeszoprogramok tobbsegeben le tudja tiltani a
telepitesuket, azaz lehetosege van a bongeszojet ugy beallitani, hogy az ne engedje meg az
egyedi azonosito jel elhelyezeset a Felhasznalo gepere (bongeszotol fuggoen altalaban az
eszkozok menuben a beallitasok/internetbeallitasok pontban). Ebben az esetben azonban
elofordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellatogat egy adott oldalra, manualisan el kell
vegeznie egyes beallitasokat, es szamolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgaltatasok es funkciok
esetleg nem mukodnek, (peldaul a testreszabott megoldasok eseteben) a szolgaltatas egyes
funkcioit a felhasznalo nem tudja a legteljesebb mertekben hasznalni.

Adatfeldolgozok igenybevetele
Az Adatkezelo a fentiekben meghatarozott celok erdekeben a kovetkezo adatfeldolgozokat veszi
igenybe:
I. Tarhely-szolgaltatas erdekeben igenybe vett adatfeldolgozo Adatfeldolgozo megnevezese es
elerhetosege: Mediator Group Kft., Becsi ut 58. Budapest 1034, info@mediator.hu Az
adatkezelessel osszefuggo tevekenyseg: tarhely-szolgaltatas
II. Hirlevel-kikuldes erdekeben igenybe vett adatfeldolgozo Adatfeldolgozo megnevezese es
elerhetosege: Mediator Group Kft. (1034 Budapest, Becsi ut 58.) Az adatkezelessel osszefuggo
tevekenyseg: hirlevelek kikuldese
Az adatok harmadik szemelyek reszere nem kerulnek atadasra.

Adatbiztonsag
Az Adatkezelo es az adatfeldolgozok a Jatekos altal megadott szemelyes adatokat bizalmasan
kezelik es betartjak a vonatkozo adatvedelmi jogszabalyokat, igy kulonosen az informacios
onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny, az egyenek
vedelmerol a szemelyes adatok gepi feldolgozasa soran, Strasbourgban, 1981. januar 28. napjan
kelt Egyezmeny kihirdeteserol szolo 1998. evi VI. torveny, valamint a termeszetes szemelyeknek a
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol szolo 2016/679 EU rendelet

(GDPR) rendelkezeseit.
Az Adatkezelo a biztonsagos adatkezeles erdekeben az adattarolashoz, feldolgozashoz,
adattovabbitashoz kapcsolodo informatikai es egyeb biztonsagos adatkezelest elosegito
valamennyi intezkedest megteszi, illetve biztositja. Az Adatkezelo a tole elvarhato modon megteszi
a szukseges intezkedeseket az altala kezelt szemelyes adatoknak a jogosulatlan hozzaferes,
megvaltoztatas, nyilvanossagra hozatal, torles, serules, megsemmisules elleni vedelem
biztositasa, az ehhez szukseges technikai feltetelek garantalasa erdekeben.
Az adatok megismeresere jogosult szemelyek kore: A Felhasznalok altal megadott szemelyes
adatokhoz kizarolag az Adatkezelo, illetve az adatfeldolgozok azon munkavallaloi, megbizottjai
ferhetnek hozza, akiknek ezen adatok megismerese a feladataik teljesitese erdekeben szukseges.

Az On jogai
Onnek barmikor lehetosege van, hogy visszajelzest kapjon arra vonatkozoan, hogy szemelyes
adatainak kezelese folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a szemelyes
adatokhoz es a kovetkezo informaciokhoz hozzaferest kapjon:

1. a) az adatkezeles celjai;
2. b) az erintett szemelyes adatok kategoriai;
3. c) azon cimzettek vagy cimzettek kategoriai, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes
adatokat
kozoltek vagy kozolni fogjak, ideertve kulonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a
nemzetkozi szervezeteket; d) adott esetben a szemelyes adatok tarolasanak tervezett idotartama,
vagy ha ez nem lehetseges, ezen idotartam meghatarozasanak szempontjai; e) azon jogarol, hogy
kerelmezheti az adatkezelotol a ra vonatkozo szemelyes adatok helyesbiteset, torleset vagy
kezelesenek korlatozasat, es tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen;

6. f) a valamely felugyeleti hatosaghoz cimzett panasz benyujtasanak joga;
7. g) ha az adatokat nem az erintettol gyujtottek, a forrasukra vonatkozo minden elerheto
informacio; h) automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint legalabb
ezekben az esetekben az alkalmazott logikara es arra vonatkozo ertheto informaciok, hogy az
ilyen adatkezeles milyen jelentoseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhato
kovetkezmenyekkel jar.
Az Adatkezelo az adatkezeles targyat kepezo szemelyes adatok masolatat kerese eseten az On
rendelkezesere bocsatja.
On barmikor jogosult kerni a pontatlan szemelyes adatok helyesbiteset, illetve a kiegesziteset,
mely kerelemnek az Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkul koteles eleget tenni.

On jogosult tovabba arra, hogy a hozzajarulasat barmely idopontban visszavonja.
Hozzajarulasat visszavonja, amennyiben a regisztraciojat torli/hirlevelrol a megfelelo linken
leiratkozik, vagy a torlesre/leiratkozasra iranyulo kerelmet a jelen pontban meghatarozottak szerint
eljuttatja az Adatkezelonek. Amennyiben a regisztraciojat torli/hirlevelrol leiratkozik, az Adatkezelo
a torlest/leiratkozast koveto 10 munkanapon belul a szemelyes adatait a nyilvantartasabol torli.
A sutik tarolasahoz valo hozzajarulasanak visszavonasara a „Sutik kezelese a Weboldalon”
pontban foglaltak szerint van lehetosege.
A hozzajarulas visszavonasa nem erinti a hozzajarulason alapulo, a visszavonas elotti adatkezeles
jogszeruseget.
Az Erintett keresere az Adatkezelo koteles arra, hogy az Erintettre vonatkozo szemelyes adatokat
indokolatlan kesedelem nelkul torolje, amennyiben
- a szemelyes adatokra mar nincs szukseg abbol a celbol, amelybol azokat gyujtottek vagy mas
modon kezeltek; - az Erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepezo hozzajarulasat, es az
adatkezelesnek nincs mas jogalapja; - ha a szemelyes adatok kezelese kozvetlen uzletszerzes
erdekeben tortenik, es az Erintett tiltakozik az adatkezeles ellen es nincs elsobbseget elvezo
jogszeru ok az adatkezelesre; - a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; vagy
- a szemelyes adatokat az Adatkezelore alkalmazando unios vagy tagallami jogban eloirt jogi
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell.
Ha az Adatkezelo nyilvanossagra hozta a szemelyes adatot, es a jelen pont ertelmeben azt torolni
koteles, az elerheto technologia es a megvalositas koltsegeinek figyelembevetelevel megteszi az
eszszeruen elvarhato lepeseket – ideertve technikai intezkedeseket – annak erdekeben, hogy
tajekoztassa az adatokat kezelo Adatkezeloket, hogy az erintett kerelmezte toluk a szoban forgo
szemelyes adatokra mutato linkek vagy e szemelyes adatok masolatanak, illetve
masodpeldanyanak torleset.
A torlesre vonatkozo fenti rendelkezes nem alkalmazando, amennyiben az adatkezeles
szukseges:
a) a velemenynyilvanitas szabadsagahoz es a tajekozodashoz valo jog gyakorlasa celjabol; b) a
szemelyes adatok kezeleset eloiro, az Adatkezelore alkalmazando unios vagy tagallami jog
szerinti kotelezettseg teljesitese, illetve kozerdekbol vagy az Adatkezelore ruhazott kozhatalmi
jogositvany gyakorlasa kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabol; c) a nepegeszsegugy
teruletet erinto kozerdek alapjan; d) kozerdeku archivalas celjabol, tudomanyos es tortenelmi
kutatasi celbol vagy statisztikai celbol, amennyiben a torleshez valo jog valoszinusithetoen
lehetetlenne tenne vagy komolyan veszelyeztetne ezt az adatkezelest; vagy e) jogi igenyek
eloterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez.
Az Erintett keresere az Adatkezelo koteles korlatozni az adatkezelest, amennyiben

- az Erintett vitatja a szemelyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az idotartamra
vonatkozik, amely lehetove teszi, hogy az Adatkezelo ellenorizze a szemelyes adatok pontossagat;
- az adatkezeles jogellenes, es az Erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok
felhasznalasanak korlatozasat; - az Adatkezelonek mar nincs szuksege a szemelyes adatokra
adatkezeles celjabol, de az Erintett igenyli azokat jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesitesehez
vagy vedelmehez; vagy - ha a szemelyes adatok kezelese kozvetlen uzletszerzes erdekeben
tortenik, es az Erintett tiltakozik az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idotartamra
vonatkozik, amig megallapitasra nem kerul, hogy az Adatkezelo jogos indokai elsobbseget
elveznek-e az erintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezeles a fentiek alapjan korlatozas ala esik, az ilyen szemelyes adatokat a tarolas
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasaval, vagy jogi igenyek eloterjesztesehez,
ervenyesitesehez vagy vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme
erdekeben, vagy az Unio, illetve valamely tagallam fontos kozerdekebol lehet kezelni. Az
Adatkezelo az erintettet, akinek a keresere korlatoztak az adatkezelest, az adatkezeles
korlatozasanak feloldasarol elozetesen tajekoztatja.
Az Erintett a fentiek tul kerheti az Adatkezelotol, hogy a megadott szemelyes adatait tagolt, szeles
korben hasznalt, geppel olvashato formatumban megkapja es jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat
egy masik Adatkezelonek tovabbitsa anelkul, hogy ezt az Adatkezelo akadalyozna, valamint
amennyiben technikailag az megvalosithato, kerheti a szemelyes adatok Adatkezelok kozotti
kozvetlen tovabbitasat is.
A kerelmek benyujtasara az alabbi cimeken van lehetoseg1092 Budapest, Raday utca 58. szam
alatti cimen postai uton vagy az info_budapest@adpharma.com e-mail cimen.
A beazonositas miatt mindig szukseges a pontos szemelyes adatok megadasa.
Az Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkul, de mindenfelekeppen a kerelem beerkezesetol
szamitott 30 napon belul tajekoztatja az Erintettet a jogai gyakorlasara iranyulo kerelme nyoman
hozott intezkedesekrol.
Ha az Erintett elektronikus uton nyujtotta be a kerelmet, a tajekoztatast lehetoseg szerint
elektronikus uton kell megadni, kiveve, ha az Erintett azt maskent keri.
Az Adatkezelo helyesbitesrol, korlatozasrol, illetve a torlesrol az Erintettet, tovabba mindazokat
ertesiti, akiknek korabban az adatot adatkezeles celjara tovabbitottak.
Ha az Adatkezelo nem tesz intezkedeseket az Erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkul, de
legkesobb a kerelem beerkezesetol szamitott 30 napon belul tajekoztatja az Erintettet az
intezkedes elmaradasanak okairol, valamint arrol, hogy az Erintett panaszt nyujthat be valamely
felugyeleti hatosagnal, es elhet birosagi jogorvoslati jogaval.

A Felhasznalo jogosult tovabba arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol, jogos erdeken
alapulo adatkezeles eseten barmikor tiltakozzon szemelyes adatainak kezelese ellen. Ebben az
esetben az adatkezelo a szemelyes adatokat nem kezelheti tovabb, kiveve, ha az adatkezelo
bizonyitja, hogy az adatkezelest olyan kenyszerito ereju jogos okok indokoljak, amelyek
elsobbseget elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsagaival szemben, vagy amelyek
jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolodnak.
Az adatkezelo – az adatkezeles egyideju felfuggesztesevel – a tiltakozast a kerelem benyujtasatol
szamitott legrovidebb idon belul, de legfeljebb 30 napon belul megvizsgalja, es annak
eredmenyerol a kerelmezot irasban tajekoztatja. Amennyiben a kerelmezo tiltakozasa
megalapozott, az adatkezelo az adatkezelest – beleertve a tovabbi adatfelvetelt es adattovabbitast
is – megszunteti, es az adatokat korlatozza, valamint a tiltakozasrol, illetoleg az annak alapjan tett
intezkedesekrol ertesiti mindazokat, akik reszere a tiltakozassal erintett szemelyes adatot
korabban tovabbitotta, es akik kotelesek intezkedni a tiltakozasi jog ervenyesitese erdekeben.
Az Erintett fenti jogainak megsertese eseten birosaghoz, vagy a Nemzeti Adatvedelmi es
Informacioszabadsag Hatosaghoz fordulhat.

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
Cim: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen nyilatkozaton valo barmely valtoztatast ezen a honlapon nyilvanossa teszunk. Az
adatkezelesert felelos: A&D Pharma Hungary Kft. / ADPH Kft. (1092 Budapest Raday u. 58.)

