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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

A „Pfizer - Digitális Orvoslás - Innováció”  
elnevezésű pályázathoz  

 
 
A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1123 
Budapest, Alkotás út 53.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; adószám: 10591060-2-
44; a továbbiakban: „Pfizer” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő az általa kiírt „Pfizer - 
Digitális Orvoslás - Innováció” pályázattal (a továbbiakban: „Pályázat”) összefüggésben 
a folyamatos kapcsolattartás céljából történő adatkezelés vonatkozásában az 
alábbiakról tájékoztatja: 
 
Az Adatkezelő a Pályázatra pályaművet benyújtók személyes adatait a mindenkor 
hatályos magyar jogszabályoknak – ideértve különösen az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotörvény) rendelkezéseit – megfelelően kezeli, továbbá minden elvárható 
intézkedést megtesz az Önre vonatkozó személyes adatok védelme, valamint az 
engedély nélküli hozzáférés, közzététel, megváltoztatás és törlés megakadályozása 
érdekében. Az Adatkezelő 2015. október 1. napjától az Infotörvény rendelkezéseivel 
összhangban nyilvántartást vezet az általa kezelt személyes adatokat érintő esetleges 
adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről. Az 
egészségügyi szakemberek személyes adatainak kapcsolattartás céljából történő 
kezelése bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz. Nyilvántartásba vételi szám: NAIH-84593/2015. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön az Adatkezelő székhelyére, (H-1123 Budapest, 
Alkotás út 53.; tel.: +36 30 399-5151) vagy a digitalisorvoslas@pfizer.com e-mail címre 
küldött értesítésben bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes 
adatairól, illetve az esetleges adatvédelmi incidensekről, tiltakozhat személyes adatai 
kezelése ellen, kérheti személyes adatainak helyesbítését, indoklás nélküli törlését 
vagy zárolását, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja írásban vagy e-mailben. Az Adatkezelő jogosult további adatokat kérni 
Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról (például a 
pályamű benyújtásának dátuma, benyújtott a pályamű címe, stb.). A megadott adatok 
helyesbítése, törlése, zárolása, illetve az adatkezelési tevékenységről történő 
tájékoztatás iránti kérésének az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség 
szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget 
tenni. Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban 
adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben 
előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának 
ellenőrzésére. 
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Tájékoztatjuk, hogy jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. 
Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján jogosult a pert a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Jogosult továbbá vizsgálatot 
kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-
1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5, honlap: 
www.naih.hu) arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
 
1. Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok 
 
Az Adatkezelő az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: 
 
Az Adatkezelőnek a Pályázattal kapcsolatban megküldött dokumentumokban szereplő 
személyes adatait, így (a) név; (b) pecsétszám; (c) foglalkoztató intézmény; (d) 
beosztás; (e) telefonszám; (f) e-mail cím. 
 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az 1. pontban foglalt adatok kezelésének jogalapja (a b) pont kivételével, amely az 
Infotörvény 3. § 6. pontja szerinti közérdekből nyilvános adat) az Infotörvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. A 
hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható. 
 
 
3. Az adatkezelés célja 
 
Az adatkezelés célja az Önnel való folyamatos kapcsolattartás biztosítása a Pfizer által 
meghirdetett Pályázatra benyújtott pályaművel összefüggésben. 
 
 
4. Az adatkezelés időtartama 
 
A Pfizer vállalja, hogy az átadott adatokat kizárólag a jelen hozzájárulás és a 
vonatkozó jogszabályok alapján, a fenti cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig kezeli, kivéve, ha Ön a személyes 
adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően kérelmezi. 
 
 
5. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek 
 
Tájékoztatjuk, hogy külön hozzájárulása esetén az 1. pontban megjelölt személyes 
adatok az Adatkezelő cégcsoportján belül továbbításra kerülhetnek az Egyesült 
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Államokbeli Pfizer Inc.-hez (székhely: Amerikai Egyesült Államok, 235 East 42nd Street, 
New York 10017; a továbbiakban: „Pfizer Inc.”), ahol a személyes adatok megfelelő 
szintű védelme az EU vonatkozó szabályainak értelmében nem biztosított. Ön jogosult 
bármikor visszavonni az Egyesült Államokba történő adattovábbításhoz adott külön 
hozzájárulását. 
 
Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
 
Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok adataimnak az abban 
meghatározott célból történő kezeléséhez. 
 
 
 
Kelt: ___________, 2017. ___.__. 
 

 
_________________________________ 

Aláírás 
 

 
Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok adataimnak az abban 
meghatározott célból történő kezeléséhez, továbbá hozzájárulok adataimnak a Pfizer 
Inc. részére történő, a tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerinti továbbításához. 
 
 
 
Kelt: ____________, 2017. ___.__. 
 

 
_________________________________ 

Aláírás 
 


