Az Alexion társaság egészségügyi dolgozók adatainak védelmére vonatkozó kötelezettsége
Az Alexion társaság küldetése az, hogy reményt adjunk a ritka betegségekkel sújtott betegeknek és azok
családjainak. A betegekre és az őket kezelő egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatok kezelőjeként
meg vagyunk győződve arról, hogy ezen adatok tiszteletben tartása és védelme a szerves részét képezi
az életmentő gyógyszerek biztosításának. A küldetésünk támogatása céljából elköteleztük magunkat
amellett, hogy a személyi adatokat tisztességesen és átlátható módon fogjuk kezelni, az adat- és
magánélet védelmet szabályozó törvényekkel és előírásokkal összhangban.
Az Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA társaság és az Alexion Pharma Czech s.r.o. társaság mint
adatkezelők és társult vállalkozásaink („Alexion“, „mi“) adják ki a jelen adat- és magánélet védelemre
vonatkozó nyilatkozatot abból a célból, hogy ismertessük az egészségügyi dolgozókra – vagyis Önre is –
vonatkozó adatok gyűjtésének okait, és tájékoztassuk Önt arról, hogyan fogjuk tiszteletben tartani az Ön
jogait. Az Alexion társaság arra kéri Önt, hogy engedélyezze az Ön bizonyos adatainak gyűjtését,
megőrzését, feldolgozását és felhasználását.
Hogyan gyűjtjük a személyi adatokat, és mire használjuk azokat
Az Ön adatait egyrészt az Önnel folytatott kölcsönös együttműködés révén gyűjtjük, illetve erre
szakosodott harmadik felek forrásaiból is. Ezeket a személyi adatokat, jogos érdekünk alapján, arra
használjuk fel, hogy megismerjük az Ön preferenciáit, prioritásait és szükségleteit az orvostudomány
terén:
•

Kommunikáció: információszolgáltatás céljából szakterületeinkről, termékeinkről és azon ritka
betegségekről, amelyek kezelésére az adott termékek javallottak;

•

Ismeretek:

az

általunk

szolgáltatott

promóciós,

tudományos

és

oktatási

információk

hatékonysága növelésének céljából; az Önnel való kapcsolatunk fenntartása és dokumentálása
céljából;
•

Kapcsolattartás: hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel egy látogatási időpont egyeztetése, egy
megbeszélésre vagy akcióra történő meghívás, piackutatási részvételi felhívás vagy arra
vonatkozó emlékeztetés céljából, hogy hogyan és mikor dolgoztunk már korábban együtt Önnel.

Az Önre vonatkozó információt, mint például vezetéknév, keresztnév, második név, nem, (akadémiai)
titulus, specializáció, munkahelyi cím, telefonszám, a munkában használt nyelv, rendelés típusa, az Ön
beosztása („az Ön személyes adatai”), egy megbízható harmadik féltől kapjuk meg, amely az iparágban
elismert listákat biztosít egyészségügyi szakemberekről. Amennyiben Ön részt vesz az általunk
szponzorált tudományos vagy oktatási találkozókon, konferenciákon és munkaszemináriumokon, a
rendezvényt szervező féltől szintén kapunk információt az Ön részvételéről.
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Az Ön beleegyezése
Tiszteletben tartjuk az Ön preferenciáját, ami az adatvédelmet illeti az elektronikus kommunikáció során,
tehát a termékeinkre, internetes szemináriumainkra és tudományos akcióinkra és/vagy egyéb
tudományos információt e-mailen, faxon, SMS üzenetben vagy más elektronikus üzenetküldési formában
csakis az Ön kifejezett hozzájárulásával küldünk, kivéve, ha olyan esetről van szó, amikor kötelesek
vagyunk Önnek bizonyos biztonsági információkat átadni, illetve ha közvetlen elektronikus beszélgetést
folytat Önnel az Alexion társaság egyik kollégája, vagy amikor az Ön elektronikus üzenetben benyújtott
igényeire reagálunk.
Hogy jobban megértsük az orvosi közösség szükségleteit, amelyet szolgálni szeretnénk, az
együttműködésünkre, illetve az Önnel és más egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos eseményekre
és tevékenységekre vonatkozó információt olyan módon is elemezhetjük és megőrizhetjük, ami segít
nekünk javítani azt az eljárást, amelynek segítségével információt nyújtunk Önnek, és ahogy konkrétan
Önnel együttműködünk. Ez magába foglalhatja az Ön diagnózisait és kezelési eljárásait és azt, hogy
milyen összefüggés van az Alexion társaság termékei és a betegségek között, amelyek kezelésére
szolgálnak. Mindeközben kizárólag úgy járunk el, hogy Önt csak kifejezett hozzájárulása esetén lehessen
azonosítani.
Ezért szeretnénk megkérni Önt engedélye megadására az alábbiakban ismertetett célokra, amennyiben
egyetért a következőkkel:
 Elektronikus üzenetek: Engedélyezem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Alexion társaság e-mailben
vagy más módon elektronikus üzenetet küldjön nekem, például SMS vagy fax formájában,
információt küldjön a ritka betegségekről és a jóváhagyott termékeiről és szolgáltatásairól, meghívót
az internetes szemináriumokra, információt a tudományos akciókról és/vagy más tudományos
információt az Alexion társaságtól vagy annak társult vállalkozásaitól, konkrétan az én igényeim
szerint.
 Elemzések: Engedélyezem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Alexion társaság elemezheti és
megőrizheti a velem és más egészségügyi dolgozóval folytatott együttműködésre vonatkozó
információkat azon eljárás javítása érdekében, amely szerint nekem konkrétan információt nyújt, és
ahogy velem konkrétan együttműködik. Ez magába foglalhatja a diagnózisaim és kezelési eljárásaim
megértését és azt, hogy milyen összefüggés van az Alexion társaság termékei és a betegségek
között, amelyek kezelésére szolgálnak.
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Személyes adatok megosztása, további feldolgozási célok
Az Alexion társaság nem szolgáltatja ki az Ön adatait semmilyen harmadik félnek sem, amennyiben nem
kerülnek bevezetésre megfelelő szervezési és műszaki intézkedések az Ön személyi adatainak
védelmére. A harmadik felek, amelyekkel az Alexion társaság együttműködhet, a következők:
•

Értékesítők és szolgáltatók, akik segítenek az Alexion társaságnak (pl. feldolgozás és elküldés,
az ügyfelekkel való kapcsolat kezelése céljából, vagyis az Ön személyi adatai ismét megosztásra
kerülnek az IQVIA (korábban IMS Health) társasággal az adatminőség javítása, ügyfeleknek
történő szolgáltatásnyújtás, piackutatás, a jóváhagyott termékekre, szolgáltatásokra és
ajánlatokra vonatkozó marketingközlemények küldése céljából);

•

Harmadik felek az Alexion társaság vállalatának eladásával, átruházásával vagy átadásával
kapcsolatban;

•

Harmadik felek, amennyiben ez szükséges az állami vagy végrehajtó hatóságok igényeire történő
reagáláshoz, illetve olyan esetekben, amikor ezt megkövetelik vagy lehetővé teszik a vonatkozó
jogszabályok, bírósági utasítások vagy kormányrendeletek;

•

Amennyiben ez szükséges, társasági auditok vagy vizsgálatok elvégzése, illetve panaszra, vagy
biztonsági fenyegetésre történő reagálás céljából.

Valamennyi érintett személy, értékesítő vagy szolgáltató, illetve más harmadik személy, akiknek
engedélyezett a személyes adatokhoz való hozzáférés, vagy akiknek ezeket a személyi adatokat átadjuk,
köteles titokban tartani ezeket a személyi adatokat, és azokat csak abból a célból feldolgozni, amelyről
Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztattuk, illetve amelyhez Ön a hozzájárulását adta.
Személyi adatok nemzetközi átadása
Az Alexion társaság egy nemzetközi szervezet társult vállalkozásokkal és leányvállalatokkal világszerte.
Ezek közül néhány vállalat székhelye olyan országban található, amely nem nyújt azonos mértékű
védelmet, mint az az ország, ahol az Ön lakhelye található (beleértve azokat az országokat is, amelyek
nem nyújtanak azonos mértékű adatvédelmi szabályozást). Az Ön adatainak maximálisan lehetséges
mértékű védelme céljából, az esetben, ha az Alexion társaság által vagy annak nevében egy olyan másik
országba vagy szervezetnek történik adatszolgáltatás, ahol nincs az Ön országával azonos mértékű
adatvédelmi szabályozás, az Alexion társaság szerződésben kötelezi az érintett nemzetközi jogi
személyeket, leányvállalatait és szolgáltatóit a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és alapelvek
betartására a szabályozó szervek által jóváhagyott vagy elismert szabványosított rendelkezéseken
keresztül.
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Az Ön jogai
Bármikor megkérdezheti, hogy milyen személyes adatait dolgozzuk fel, kérheti a helytelen adatok
kijavítását, kikérheti azon szolgáltatók listáját, akiknek szolgáltatásait jelenleg az Alexion igénybe veszi,
illetve azon helyszínek listáját, ahol adatai feldolgozásra kerülnek, illetve hozzánk fordulhat egyéb
aggályaival személyi adatai kezelésével kapcsolatban, az adatok általunk történő feldolgozásának
kifogásolása céljából, illetve, ha a kifejezett beleegyezést törölni, korlátozni vagy visszavonni szeretné.
Eleget teszünk az Ön kérelmeinek a vonatkozó jogszabályok szerint, és az Alexion társaság adatvédelmi
kötelezettségeinek megfelelő módon. A beleegyezés visszavonása esetén az Alexion társaságnál
törlésre kerülnek az Ön adatai, és az Alexion társaság biztosítja azok törlését a társult szolgáltatóknál is,
kivéve, ha ez a törlés nem lehetséges tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvények és előírások
értelmében kötelesek vagyunk megőrizni ezeket a személyi adatokat.
Elérhetőségeink a következők:
Postán keresztül:
Alexion Pharma Czech s.r.o.
Vezérigazgató
Klimentská 1216/46, Nové Město
110 00 Prága 1
Cseh Köztársaság

E-mailben:
dataqueries@alexion.com
Az Alexion adatvédelmi tisztviselője
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, ÍRORSZÁG
E-mailben: info@venetoprivacy.ie
Egyúttal jogosult panaszt is benyújtani az adatvédelmi szabályozó hatósághoz a lakhelye szerinti
országban.
Személyi Adatvédelmi Hivatal
Pplk. Sochora 27
170 00 Prága 7
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Az Alexion társaság az Önnel kötött együttműködés időtartamára őrzi meg az Ön információit,
amennyiben a vonatkozó törvények rendelkezéseinek betartása céljából nem szükséges hosszabb
időtartam.
Az Ön beleegyezése önkéntes alapú. Amennyiben ezt a beleegyezést nem kívánja megadni, ezáltal nem
kerül semmilyen hátrányos helyzetbe.
Az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra kizárólag automatizált feldolgozási műveleteken
alapuló döntéshozatalhoz, amelyek az Ön számára jogi következményekkel járnának, illetve amelyek
jelentős mértékben érintenék Önt.
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