
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

~termékminta igényléséhez~ 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tájékoztató a termékigénylő lap kitöltésével és a termékminta-
igényléssel kapcsolatosan megadott személyes adatainak kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési 
tájékozatónkat megtekintheti a http://www.beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/ oldalon. 

 

A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli: 

 

1. Az adatkezelő megnevezése  
 

Adatkezelő: Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. 
képviseli: Major Ferenc vezérigazgató 
honlap: www.beres.hu 
e-mailcím: info@beres.hu 
adatvédelmi felelős: Boreczki Zoltán 
elérhetősége: adatvedelem@beres.hu 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
 

2. Az adatkezelés célja 
 

A termékminta-igénylő lap feldolgozása és a termékminta igénylő részére történő eljuttatása, valamint 
az e körben szükség szerint az igénylővel folytatott kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Az Adatkezelő 
más célból a személyes adatokat nem kezeli, és az adatkezelés során minden esetben a GDPR 
alapelveinek, így különösen de nem kizárólagosan a célhoz kötöttség elvének és az adattakarékosság 
elvének megfelelően jár el. 

 
3. Az adatkezelés jogalapja 
 

Azzal, hogy Ön kitöltötte a termékminta-igénylő lapot, előzetes és önkéntes hozzájárulását adta 
személyes adatainak kezeléséhez annak érdekében, hogy a Béres Gyógyszergyár Zrt. termékmintát 
küldjön Önnek. (Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pontja). Az 
adatkezelés célja: termékminta igénylő részére történő eljuttatása.) 
 
Amennyiben nem adja meg az igénylőlapon feltüntetett adatokat, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése 
e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a termékmintát nem tudjuk az Ön részére eljuttatni. 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben a részlegesen megadott adatok alapján ez lehetséges, 
esetlegesen felvesszük Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a termékminta eljuttatásához 
szükséges valamennyi adatot megadja, ellenkező esetben az Ön személyes adatait 90 napon belül 
megsemmisítjük. 
 

4. A kezelt adatok köre 
 

A termékminta igénylése során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:  
 



- név 
- e-mail cím 
- lakcím (postázási cím) 
- telefonszám 

 
Az adatokat kizárólag a termékminta eljuttatása, valamint az ennek érdekében esetlegesen szükséges 
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeljük. 
 

5. Az adatkezelés időtartama 
 

Az adatokat a fenti jogalap alapján és célból elsősorban a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 
Amennyiben nem kíván a továbbiakban termékmintát kapni, úgy kérjük, hogy ezirányú szándéka 
közlése érdekében a fenti elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 
Amennyiben Társaságunk a termékminta-szolgáltatását berekeszti, úgy az adatkezelés célja megszűnik, 
a termékminta-igénylések során megadott adatokat pedig 90 napon belül megsemmisíti.  
 

 
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 
 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozó partnerrel a jelen tájékoztató szerinti személyes adatok 
vonatkozásában nem áll kapcsolatban, az adatok feldolgozását és kezelését saját hatáskörben végzi.  

 
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 
 

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő erre felhatalmazott 
munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.   

 
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott 
hozzáféréssel és titkosítással kezeljük, és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 
amelyek a beépített és alapértelmezett adatvédelem érvényesüléséhez szükségesek. Adattovábbítás 
harmadik félnek, ill. külföldre nem történik. 
 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
Ön bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését 
vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy kérheti az 
adatkezelés korlátozását, illetve kezelt adatai átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak 
kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet1 előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.  
 
Fentieknek megfelelően Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében 
Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. 
Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg: 
 
a. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog 
(hozzáférési jog, GDPR 15. cikk), 
 

                                                           
1  GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 



b. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez 
való jog, GDPR 16. cikk), 
 
 
c. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló 
kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), 
 
d. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, 
GDPR18. cikk), 
 
 
e. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik 
adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), 
 
f. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való 
jog, GDPR 21. cikk), 
 
 
g. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján 
folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően 
folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. 
cikk). 
 
h. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az 
adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való 
jog, GDPR 77. cikk). 
 
Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 
Jogairól részletes tájékoztatást a http://www.beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/ oldalon található 
adatkezelési tájékozatóban, illetve az info@beres.hu e-mailcímre, vagy a 1037 Budapest, Mikoviny utca 
2-4. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 
 
 
 
Budapest, 2019. április 24. 
 


