
 

 

 

Biogen adatvédelmi tájékoztató Együttműködésben részt vevő, 

Partnereink számára 

Dátum: 2022. január 1. 

 

Jelen nyilatkozat azt írja le, hogy a Biogen Hungary Kft. („Biogen”) miként gyűjti és kezeli az Ön 
társadalombiztosítási kifizetői, kormányzati tisztségviselői, köztisztviselői, betegszervezet vagy 
biztosító alkalmazotti vagy olyan egyéb félkénti adatait, amely felekkel a Biogen rendszeres kapcsolatot 
tart és nem minősülnek egészségügyi szakembernek (az „Együttműködésben részt vevő Partner, 
továbbiakban Partner”). 

A Biogen milyen személyes adatokat gyűjt és használ? 

A Biogen a következő Önre vonatkozó személyes adatokat gyűjti és használja: 

(i)  az Ön elérhetőségi adatai, például neve, beosztása, postai címe, e-mail címe, fax száma és 
vonalas és mobiltelefon számai; 

(ii)  az Önre vonatkozó szakmai adatok, foglalkoztatási előzmények, tudományos háttér, szakterület 
és specializáció, publikációk és nyilvános előadások és érdeklődés a Biogen termékek iránt ; és 

(iii) a Biogen és az Ön közötti interakciók, például beszélgetésekről szóló beszámolók és 
levélváltások. 

A Biogen a legtöbb ilyen adatot közvetlenül Öntől gyűjti a Biogennel való interakció során, de olyan 
nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. internet) és iparági adatbázisokból is, amelyek Partnerekre 
vonatkozó adatokat tartalmaznak (pl. szakmai adatbázisok). 

Miért gyűjti és használja a Biogen a személyes adataimat? 

A Biogen azért gyűjti és használja az Ön személyes adatait, hogy fenntartsa és elmélyítse az Önnel 
fennálló üzleti kapcsolatát, továbbá profilt hozzon létre Önről annak érdekében, hogy jobban megértse 
a szakterületeit és érdeklődési körét. A Biogen jogos érdeke ezen személyes adatok gyűjtése és 
kezelése, a Partnereinkkel fennálló üzleti kapcsolatunk adminisztrációja érdekében. 

Kivel oszthatja meg a Biogen a személyes adataimat? 

A Biogen az Ön személyes adatait megosztja harmadik felekkel. A személyes adatokat 
vállalatcsoportunk tagjaival is közölhetjük a jelen nyilatkozatban ismertetett célokból. A Biogen 
harmadik felek révén különféle szolgáltatásokat vehet igénybe, amelyekhez szükséges lehet az, hogy 
az Ön személyes adatait e harmadik felekkel közöljük. Ez olyan szolgáltatókat jelent, amelyek a Biogen 
adatkezelési tevékenységeit támogatják, például felhőtechnológia és adattárolási létesítmények 
biztosításával. Az ilyen adattovábbítások az Ön országán kívüli olyan országba való adattovábbítást is 
jelenthetnek, ahol a személyes adatok vonatkozásában nincs az Ön nemzeti vagy európai adatvédelmi 
jogszabályainak megfelelő szintű védelem. Ezekben az esetekben a Biogen megfelelő lépéseket tesz 
annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön adatainak megfelelő védelmét, amennyiben azokat ilyen 
országba továbbítják, például az általános szerződési feltételek alkalmazásával, amennyiben megfelelő 
szintű adatvédelmet kell biztosítani. Az Ön kérésére a Biogen további információkat ad a személyes 
adatok címzettjei és az Ön országán/ az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzettekkel kötött 
adattovábbítási megállapodások tekintetében. 

A Biogen gyűjtheti, használhatja, és harmadik felekkel közölheti az Ön személyes adatait, amennyiben 
ezt szükségesnek tartja az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés, bármely személy 
létfontosságú érdekeinek megóvása, vagy a Biogen jogainak előterjesztése, érvényesítése, illetve 
védelme miatt. Ha egy harmadik fél a Biogen üzletének vagy eszközeinek egészét vagy lényeges részét 
megszerzi, ezen ügylettel kapcsolatban az Ön személyes adatait közzé lehet tenni. 

Az Ön személyes adatait a Biogen csak addig tartja meg, amíg az azon célokhoz szükséges, amelyek 
érdekében azokat gyűjtöttük és a jogszabályok által előírt bármely meghatározott megőrzési 
időtartammal összhangban.  

 



 

 

Milyen jogok illetnek meg engem? 

Bármikor felveheti a kapcsolatot a Biogennel, ha szeretne hozzáférni személyes adataihoz, vagy ha 
információra van szüksége a nálunk tárolt személyes adataival kapcsolatban (például a személyes 
adatok forrásáról). Jogszerű indokok alapján tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, kérheti azok 
kezelésének korlátozását, valamint kérheti azok kijavítását és törlését is.  

Elérhetőségek 

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében az „adatkezelő” az Ön személyes adatainak védelméért 
felelős jogi személy, aki segítséget nyújt adatvédelmi jogai gyakorlása során.  A Biogen az Ön 
személyes adatainak adatkezelője a jelen nyilatkozat tekintetében. Amennyiben kérdése vagy aggálya 
merülne fel a jelen nyilatkozattal vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatban, illetve a jogait a fent 
ismertetettek szerint gyakorolni szeretné, a Biogennel kell felvennie a kapcsolatot a rendes 
kapcsolattartóján keresztül. Megkeresheti a Biogen adatvédelmi tisztviselőjét is, ha e-mailt küld a 
privacy@ biogen.com címre. Amennyiben ezt szükségesnek érzi, mivel véleménye szerint 
megsértették az adatai védelméhez fűződő jogait, panaszt tehet a helyi adatvédelmi hatóságnál. 
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