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Utolsó frissítés időpontja: 2022. június 30. 

 
 
1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS AZ ÉRINTETTEK KÖRE 
 
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy az MSD Pharma 
Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B..; cégjegyzékszám: 01-09-903998; 
weboldal: www.msd.hu; a továbbiakban: „MSD”) a különböző egészségügyi intézményekben, illetve 
egyéb helyszínen megrendezésre kerülő az MSD által szervezett eseményekkel (a továbbiakban: 
„Referáló”) kapcsolatos adatkezelés során hogyan kezeli az Ön mint egészségügyi szakember 
személyes adatait, valamint hogyan gondoskodik ezen személyes adatok biztonságáról. 
 
A Tájékoztató hatálya kiterjed az olyan egészségügyi szakemberekre, akik a Referálón való részvétel 
céljából a regisztrációs formanyomtatványon (a továbbiakban: „Jelenléti Ív”) megadják a személyes 
adataikat az MSD részére. 
 
2. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
Az MSD elkötelezett a mindenkori hatályos nemzeti és európai uniós jogszabályok – így különösen az 
Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) – 
rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett az Ön személyes adatainak kezelése során. 
 
3. MELY CÉLBÓL KEZELI AZ MSD A SZEMÉLYES ADATAIMAT? 
 
Az MSD-nek jogszabályi kötelezettsége, hogy az általa szervezett és a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: „Gyftv.”) alapján ismertetésnek vagy 
ismertetést segítő rendezvénynek minősülő Referálók kapcsán biztosítsa, hogy azokon kizárólag 
egészségügyi szakemberek vegyenek részt. Minderre tekintettel az MSD által szervezett Referálók 
előzetes regisztrációhoz kötöttek. A jelen adatkezelés célja erre tekintettel az, hogy: 
 

(i) az MSD a regisztráció során megadott személyes adatokból kétséget kizáró módon 
ellenőrizze, hogy a Referálón részt venni kívánó személyek valóban egészégügyi 
szakemberek; valamint 
 

(ii) ezt a tényt az elektronikus rendszereiben rögzítse annak érdekében, hogy az esetleges 
jövőben hatósági és belső megfelelőségi ellenőrzések során az MSD bizonyítani tudja, 
hogy a Referálók megtartása során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatainak 
megfelelően járt el. 

 
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
Az Ön személyes adatainak kezelését az MSD az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban adott hozzájárulása alapján kezeli. 
 
A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható (azaz Ön dönti el, hogy az 
adatkezeléshez – személyes adatok Jelenléti Íven való rögzítése és az MSD elektronikus rendszereiben 
való megőrzése – hozzájárul-e, illetőleg, hogy ezt a hozzájárulását a későbbiekben esetleg 
visszavonja). Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása 
nem befolyásolja a visszavonást megelőzően általunk végzett adatkezelés jogszerűségét. 
 
Az adatkezeléshez Ön az alábbi módokon járulhat hozzá: 
 

- Az MSD és Ön között szakmai együttműködés áll fenn. Abban az esetben, ha Ön az MSD-
vel már szakmai együttműködést folytat, Önnek lehetősége volt arra, hogy írásban vagy 
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elektronikus módon hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MSD az Ön személyes adatait 
általános gyógyszerismertetés céljából kezelje. Ilyen esetekben az Ön korábbi hozzájárulása a 
jelen adatkezelést lefedi és az Ön részéről újabb hozzájárulás megadására nincs szükség. A 
Jelenléti ív aláírásával Ön pusztán arról nyilatkozik, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat 
megismerte. 
 

- Ön még nem adott hozzájárulást az MSD részére. Amennyiben Ön és az MSD között még 
nincs szakmai együttműködés vagy Ön nem járult hozzá az MSD általános 
gyógyszerismertetés céljából történő adatkezeléséhez, a Referálóval kapcsolatos adatkezelési 
műveletekhez Ön úgy adhatja a hozzájárulását, hogy a Jelenléti Ívet (egyéb személyes 
adatainak megadását követően) aláírja. 

 
Amennyiben Ön az adatkezeléshez nem járul hozzá vagy korábban adott hozzájárulását visszavonja, 
az MSD-nek nem áll módjában az Ön egészségügyi szakember minőségének megállapítása, illetve e 
tény későbbi bizonyítása, ennek következében az MSD nem fogja tudni biztosítani az Ön részvételét a 
Referálón.  
 
5. MELY SZEMÉLYES ADATAIMAT KEZELI AZ MSD? 
 
A Referálóval kapcsolatos regisztrációval összefüggésben az MSD különösen az Ön alábbi személyes 
adatait kezeli: 
 
a) név; b) szakterület; c) orvosi pecsétszám vagy egészségügyi szakember minőséget igazoló egyéb 
azonosító; d) munkahely címe; e) aláírás. 
 
6. MENNYI IDEIG KEZELI AZ MSD A SZEMÉLYES ADATAIMAT? 
 
Az MSD az Ön személyes adatait kizárólag az adott adatkezelési cél eléréshez feltétlenül szükséges 
ideig tárolja. Az MSD-nek – a hatóság ilyen irányú megkeresése esetén – a vonatkozó jogszabályok 
értelmében időkorlát nélkül képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az általa szervezett Referálók 
a Gyftv. rendelkezéseivel összhangban kerültek megtartásra. Ennek megfelelően az MSD az Ön 
személyes adatait külön időkorlát nélkül őrzi meg, ide nem értve azt az esetet, amennyiben Ön az 
adatkezeléshez adott hozzájárulását utóbb visszavonja. 
 
7. ALKALMAZ AZ MSD A SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSE SORÁN 

ADATFELDOLGOZÓKAT? 
 
Az MSD a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés során az egyes adatfeldolgozási tevékenységek 
elvégzésének elősegítése (például az MSD számítógépes rendszereinek fenntartása) érdekében 
adatfeldolgozókat vehet igénybe. A Referálóval kapcsolatos személyes adatok tekintetében az MSD 
elsősorban az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban: 
 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT 
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE 

 
REFLEX Üzleti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(székhely: 3525 Miskolc, Szemere Bertalan utca 
2. 1. emelet 107.; cégjegyzékszám: 05-09-
000445; adószám: 10394863-2-05) 

Az MSD meghatározott számítógépes 
rendszereinek üzemeltetése, valamint egyéb IT 
szolgáltatások nyújtása (fejlesztés, 
tárhelyszolgáltatás). 
 

 
Az MSD fenntartja a jogot a jelen Tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók listájának szükség szerinti 
megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet az MSD-től az általa 
igénybe vett adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az MSD kötelezettséget vállal annak 
biztosítására, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók az általuk végzett adatkezelési tevékenység 
során az MSD utasításainak megfelelően és a mindenkori hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok 
maradéktalan betartásával járjanak el. 
 
8. TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK A SZEMÉLYES ADATAIM MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE? 
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Az MSD mint a Merck Sharp & Dohme (MSD) vállalatcsoport tagja, az általa Magyarországon gyűjtött 
személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. 
(One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak kapcsolt 
vállalkozásai és az MSD egyéb szerződéses partnerei részére akár az Európai Gazdasági Térségen (a 
továbbiakban: „EGT”) kívüli országokba is továbbíthatja. 
 
Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság 
nem ítél megfelelően biztonságosnak (azaz az adatok továbbítására a GDPR 45. cikke szerinti 
megfelelőségi határozat alapján nincs lehetőség), gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba 
történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében 
biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak 
rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való vállalatcsoporton 
belüli továbbítása során az MSD betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel 
párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező erejű vállalati szabályokat is alkalmaz. Mindezek 
mellett szükség esetén mindenkor megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a 
személyes adatok védelmét abban az esetben, ha azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink 
vagy külső partnereink részére továbbítjuk. 
 
A külföldi adattovábbítással kapcsolatos további információkért pedig kérjük, tekintse át a Határokon 
Átívelő Globális Adatvédelmi Szabályzatunkat. 
 
9. KI ISMERHETI MEG A SZEMÉLYES ADATAIMAT? 
 
A Referálókkal kapcsolatos regisztrációval összefüggő személyes adatokat (az általunk az adott 
területen alkalmazott adatfeldolgozókon, valamint az adattovábbítás fenti esetein kívül) kizárólag az 
MSD azon munkatársai ismerhetik meg, akiknek munkaköri vagy egyéb szerződésből fakadó 
kötelezettsége az adott személyes adaton valamely művelet elvégzése. 
 
Mindezeken túl az MSD jogszabályi kötelezettségéből kifolyólag előfordulhat, hogy az Ön személyes 
adatait állami és egyéb szervek, így különböző hatóságok – ideértve különösen a gyógyszerészeti 
államigazgatási szervet („OGYÉI”) –, bíróságok stb. részére az MSD-nek át kell adnia. 
 
10. MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL 

KAPCSOLATBAN? 
 
Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy  
 

‐ megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a 
személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő 
információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes 
adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 
amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés 
időtartama, a kezelt személyes adatok forrása, illetőleg az Ön azon joga, hogy 
valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (a jog részletes leírását a 
GDPR 15. cikke tartalmazza); 

 
‐ kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes 

adatai kiegészítését (a jog részletes leírását a GDPR 16. cikke tartalmazza); 
 

‐ a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél 
megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését 
(a jog részletes leírását a GDPR 17. cikke tartalmazza); 

 
‐ a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adatai kezelésének a 

korlátozását. Az adatkezelés korlátozására Ön abban az esetben lehet jogosult, ha 
Ön vitatja az MSD birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy a személyes 
adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg ha személyes adatait az MSD jogellenesen 
kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak 

https://www.msdprivacy.com/hu/hun/cross-border-privacy-policy-rules.html
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jogosult arra, hogy adatainak korlátozását kérje, ha az MSD-nek a személyes 
adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi 
igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, 
ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett 
adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott 
szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes 
adatok valamely jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (a jog részletes leírását 
a GDPR 18. cikke tartalmazza); 

 
‐ az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az MSD-től kérje, 

hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére vagy ezen adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jogosultságok 
Önt abban az esetben illetik meg, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy 
olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben Ön részes fél, mindkét esetben 
feltéve továbbá hogy az adatkezelés automatizált módon (például számítógépes 
rendszer felhasználásával) történik (a jog részletes leírását a GDPR 20. cikke 
tartalmazza). 

 
11. HOGYAN GYAKOROLHATOM A JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA 

LÉPNI AZ MSD-VEL, HA AZ ADATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEIM VANNAK? 
 
Amennyiben a fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen Tájékoztatóval vagy az általunk végzett 
adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk bizalommal 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 
Az MSD mint adatkezelő elérhetőségei: 
 
Név: MSD Pharma Hungary Kft. 
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. 
Telefonszám: +36-1-888-5300 
 
Az MSD adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: 
 
E-mail cím: dpohungary@merck.com  
 
Az MSD törekszik arra, hogy az Ön adatvédelmi tárgyú megkereséseit a lehető legrövidebb idő alatt, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül megválaszolja, illetőleg azoknak 
eleget tegyen. Kérjük vegye figyelembe azonban, hogy – amennyiben a kérelem összetettsége és/vagy 
az Ön által benyújtott kérelmek száma ezt indokolja – az MSD a GDPR alapján jogosult arra, hogy a 
fenti határidőt további két (2) hónappal meghosszabbítsa. A határidő esetleges meghosszabbításáról a 
kérelem kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül értesítést küldünk. 
 
Abban az esetben, ha a kérelmét nem találjuk alaposnak és ebből kifolyólag az MSD-nek nem áll 
módjában az Ön kérését teljesíteni, e tényről (az elutasítás okainak részletes ismertetésé mellett) a 
kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül értesítést küldünk Önnek. 
 
12. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK? 
 
Abban az esetben, ha az MSD (vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozók) által végzett adatkezelés 
kapcsán a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 

• közvetlenül az MSD-hez fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén; 
 

• panaszt nyújthat be bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”). A NAIH 
elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 
9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

 
• bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint az MSD, illetve az általa megbízott 

mailto:dpohungary@merck.com
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valamely adatfeldolgozó a személyes adatait jogsértő módon kezeli. Amennyiben Ön a bírói 
utat választja, jogosult arra, hogy – az általános illetékességi szabályok mellett – a pert a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítsa. Az egyes 
bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről a következő honlapon tájékozódhat: 
www.birosag.hu. 

 
Annak érdekében, hogy az adatkezelést érintő esetleges problémái és észrevételei a lehető 
leggyorsabban és leghatékonyabban megoldásra kerüljenek, javasoljuk, hogy először mindenképpen 
hozzánk forduljon bármilyen adatkezelési tárgyú megkeresésével. 
 
13. BIZTONSÁGBAN VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIM AZ MSD-NÉL? 
 
Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes 
adatainak a védelmét a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, illetőleg ennek keretében megteszi 
mindazokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy az MSD által kezelt személyes adatokhoz engedély 
nélkül hozzáférjenek, azokat közzétegyék, jogosulatlanul megváltoztassák vagy töröljék. 
 
A fentiekkel összefüggésben az MSD az általa végzett adatkezelési folyamat egésze során: 
  

• az adott adatkezelési művelet jelentette biztonsági kockázattal, valamint a 
személyes adat érzékenységével arányos adatbiztonsági eljárásrendet, illetőleg 
ellenőrzési mechanizmusokat alakított ki és alkalmaz; 
 

• a fenti mechanizmusok kidolgozásakor az MSD a technológia jelen állása szerinti 
„jó gyakorlat”-nak (az implementálás költségeit is magában foglaló) 
figyelembevételével járt el; továbbá 

 
• az MSD az adatbiztonság garanciáinak megteremtése érdekében az alábbi 

eljárásrendeket és kapcsolódó technikai hátteret is alkalmazza: 
 

- üzletmenet folyamatosságának és az adatok visszaállíthatóságának 
biztosítása; 

- megfelelő kódolási, valamint az adatokhoz való hozzáférést korlátozó, 
intézkedések meghozatala; 

- adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése; 
- az adatokhoz való online hozzáférés biztonságának garantálása; 
- az adatokat hordozó eszközökhöz és dokumentumokhoz való fizikai 

hozzáférés biztonságának garantálása; 
- az adatkezeléssel kapcsolatos folyamatos kockázatelemzés és 

kockázatkezelés. 
 
14. HOL JUTHATOK AZ MSD CÉGCSOPORT ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSSEL 

KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKHOZ? 
 
Amennyiben az általunk, illetőleg a vállalatcsoportunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban további 
információkra van szüksége, kérjük látogasson el a https://www.msdprivacy.com/hu/hun/index.html 
weboldalra. 
 
15. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE ÉS FRISSÍTÉSEI 
 
Előfordulhat, hogy a jelen adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztatjuk – elsősorban azért, hogy az 
esetlegesen módosult jogszabályi előírásoknak megfeleljünk. Az adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt 
módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Tájékoztató frissített változatát a www.msd.hu weboldalon 
közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről időre látogasson el a fenti weboldalra annak érdekében, hogy Ön 
a Tájékoztató esetleges módosításaival kapcsolatban naprakész információkhoz jusson. 
 
Az adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi frissítésének dátumát megtalálja a Tájékoztató tetején. 

http://www.birosag.hu/
https://www.msdprivacy.com/hu/hun/index.html
http://www.msd.hu/
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