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Altal5nos rendelkez6sek
A Gy6gyszertdr mint Adatkezel6, az Sltala Uzemeltetett weboldal (a tovSbbiakban:
term6szetes
,,HonlJf"1 dltal ny0jtott szolg6ltat6saihoz kapcsolod6an a felhaszn6lo
szemelyek 1,,i;gyi6i.'l valamennyi adatkezel6se sorSn a jelen,,ADATVEDELMl',
ADAT(Ezirf sr szABALyZAT 6s TAJEKozTATO' (tov6bbiakban Szabdlyzat) alapj5n j6r
n6zve
el. Az Ugyfel a honlapra torten6 belepessel, 6s a honlap haszn5lat6val ma96ra
kotelez6nek fogadja el a jelen Szab6lyzat rendelkez6seit.
A Szab5lyzat c6lja
A Szab5lyzat celja, hogy meghatdrozza az Adatkeze16 iiltal kezelt szem6lyes adatok kor6t,
az adatkezeles modj5f valamint biztositsa az adatv6delem 6s adatkezel6s alkotm5nyos
elveinek, az adatbiztonsSg kovetelmenyeinek 6rv6nyesUl6s6t annak erdek6ben, hogy a
felhaszn6lo term6szetes szemelyek mag6nszf6r5jiinak a tiszteletben tart6sa megval6suljon
az 6rintettek szem6lyes adatainak gepi feldolgozSsa, illet6leg kezel6se sor6n.

1. Ertelmez6rendelkez6sek
1.1.

Adatkezel6t aza term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogiszem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki, vagy amely ondlloan vagy m5sokkal egyUtt az adat
kezel6s6nek c6lj6t meghat6rozzat azadatkezel6sre (bele6rtve a felhaszn6lt eszkozt)
vonatkoz6 dont6seket meghozza 6s v6grehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val
v6grehajtatja.

1.2.

Adatkezel6s: az alkalmazott elj5rSst6l frjggetlenril az adaton v6gzett b6rmely
mUvelet vagy a mUveletek <isszess6ge. fgy krilonosen az adatok gyUjt6se, felv6tele,
rogzitese, rendszerez6se, t6rol5sa, megv6ltoztat6sa, felhaszniilSsa, lekdrdez6se,
tovilbbitSsa, nyilv6nossSgra hozatala, osszehangolSsa vagy osszekapcsolSsa,
z6rol6sa, torl6se 6s megsemmisit6se, valamint az adat toviibbi felhaszn6lilsdnak
megakaddlyoz6sa, f6nykep-, hang- vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a
szem6lyazonosit6sdra alkalmas fizikaijellemz6k (pl. ujj- vagy teny6rnyomat, DNSminta, iriszkep) rogzit6se.
adat: az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat, kulonosen az 6rintett
neve, azonoslt6jele, e-mail cime.

1.3. Szem6lyes

l.4.HozziljdrulSs: az 6rintett akaratdnak onkentes 6s hatdrozott kinyilviinit6sa, amely
megfelel6 tiij6koztat6son alapul, es amellyelf6lre6rthetetlen beleegyez6set adja a
rd vonatkoz6 szem6lyes adat - teljes kor6, vagy egyes mUveletekre kiterjed6 kezel6s6hez.
1,5.

Adatfeldolgoz6s: az adatkezelesi mrjveletekhez kapcsolodo technikai feladatok
elvegzdse, fUggetlenUl a mtiveletek v6grehajtdsdhoz alkalmazott m6dszert6l 6s
eszkozt6l, valamint az alkalmaziis helyet6l, felt6ve hogy a technikaifeladatot az
adaton vegzik.

1.6.

jogi szem6ly, illetve jogiszem6lyis6ggel
a
nem rendelkezS szervezet, aki, vagy amely szerz6d6s alapj6n - bele6rtve
jogszabdly rendelkez6se alapjdn kotott szerz6d6st is - az adatok technikai
v6gzi'
isiSmviteii, elektronikus, vagy m6s m6don torten6) feldolgoz6s6t

Adatfeldolgoz6:

az a term6szetes vagy

L7. Erintett: bdrmely meghat6rozott, szemelyes adat alapj6n azonositott vagy
kozvetlenUl vagy kozvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly.

2.

-

Az adatkeze!6 megnevez6se
Gy6qyszert6ri v6llalkoz6s neve
Gy6qyszertilr/Pati ka neve r

:

5z6khelye:
Ad6szdma, v. nyilv5ntartSsi sz6ma:
E-mailcime:

3. Az adatok megismer6s6re
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jogosult term6szetes

6s

jogi szem6lyek,

az

adatfeldolgozoi
Az adatokat a Gyogyszert6r Szabillyzat5ban meghatSrozott, erre felhatalmazott
szemelyek jogosultak megismerni. Adatkezel6 az adatokat nem teszik kozz6,
harmadik szem6lyek szSmdra nem adja ki'

4.

A kezelt szem6lyes adatok kcire
jelen Szab5lyzat kizii16lag a term6szetes szemdlyek adatainak a kezel6s6re terjed
ki, tekintettel arra, hogy szemelyes adatok kiziirolag term6szetes szem6lyek
vonatkoz6sd ban 6rtelmezhet6k. A Honlap bdrmely internethasznSlo 6ltal
hozziif6rhet6 tartalmakat biztosit. Bizonyos tartalmi szolgSltat6sai azonban
szem6lyes adatok megad6siit kovet6en vehet5 igenybe
A

4.1. A K6rdezze meg kdrddiv kitdltdse sordn az Ugyfelnek nem kdtelez5en kell megadnia a
kovetkez6 szemdlyes adatokat: Ugyfdl neve - E-mail cime
4.2. Ahonlap adatbdzisa az Ugyfel adatait a szolgdltatds teljesit6se 6rdekdben tdrolja, azokat az
adatkezel6 tov6bb adni sem reklJmfelhaszndlSs, sem egy6b cdlra - az Ugyf6l kifejezett
hozzdjSrulSsa hiSnydban- nem jogosult.
4.3. A honlapon tett lStogatdsok sordn egy vagy tobb cookie-t (sr-itit) - kis informdci6 csomagot
krild a honlap az Ugyf6l sz6mlt6g6p6re, amelyet a szerver tovdbbit a bong6szdnek, majd a
bong6sz6 visszakrildi a szervernek minden, a szerver feld i16nyitott kerds alkalmdval - ezek
rdven az Ugyf6l bong6szdje egyedileg azonosithat6 lesz. Ezen cookie-k (stjtik) kiz6r6lag a
felhaszn6l6i 6lm6ny javitSsa, a bel6pdsifolyamat automatizdl5sa, valamint a lStogatotts6g
merese drdek6ben mtikodnek.
4.4. Az Ugyfel szem6lyes adatainak kezel6se sordn a Gy6gyszertSr betartja az informdci6s
onrendelkezesijogrol szol6 zorr. 6vi CXll. torv6ny , valamint az Eur6pai Parlament 6s a
TanScs (EU) zor6l62q. rendelet6ben foglalt e16irdsait.

4.5. Az Ugyf6l mindenkor jogosult az adatkezel6st letiltani.

5. Az adatkezel6s jogalapja, m6dja 6s c6lja
Ugyfelonk6ntes hozz5jilru16sa. Ahozzaiaruldstaz
Ugyfdl a fentiekben megjelolt adatok kezel6se tekinteteben jelen Adatv6delmi
Szab5lyzat el6zetes megisme16set kovet6en tort6n6 kifejezett elfogad6s6val

5.1. Az adatkezeles jogalapja az

de.

illet6leg a honlap haszn5lat6val, a k6rd6ses adatok onk6ntes megad5s6val
nyilv5nitja ki.
ezzel,
5,2, Aaadatkezeles c6lja a Gyogyszert5r iiltal ny0jtott tartalomszolg6ltat6s, ill. az
valamint a mrjkod6s6vel osszefUg95 egyeb t6j6koztatok megad6sa
5.3. A megadott elektronikus lev6lcimek (e-mail cimek) adatkezel6 6ltali
felhaszn5l6s6nak modja a kovetkez6: az e-mail clmek kezel6se az Ugyf6l
azonosit5s5t, a szolg5itatiisok ig6nybevetele so16n kapcsolattart5si c6lokat szolg5l.
Adatkezel6 az 6ltala ny0jtott szolgiiltatdsokra vonatkoz6 t6jekoztat6st elektronikus
form5ban, e-mailben juttatja el Ugyfel r6sz6re. Adatkezel6 az Ugyf6l kifejezett
hozzSj6rulSs6val krild a megadott e-mail cimre a honlap tartalmaival kapcsolatos
informdci6kat.
5.4. Stiti-kezel6s

A honlap siitiket 6shozz| hason16 technologi5kat haszn5l az elj516sok megfele16
mUkodesenek biztosit6sa es az online applikdciok haszn6latSval osszeftigg6 elmdny
javit6sa 6rdek6ben. Ez a Tiijekoztat6 r6szletes informdci6kat ny0jt a sUtikr6l 6s a
-hozz|
hason16 technologi6krol, illetve arrol, hogyan haszn6lja 6s kezeli 6ket a
honlap.

Meghat6roz6sok
n sUtik olyan rovid szoveg r6szletek (betrjk 6s/vagy szdmok), melyek lehet6ve teszik
web szerver sz6mdra, hogy a clienten (il browser) elments6k az ugyanazon honlap
lStogatdsa sorSn 0jbol (munka16sz sritik) vagy a kes6bbiekben, ak6r napokkal
kes6bbi ljtogatds sor5n is felhaszndlhat6 informdci6kat (tart6s stitik). A srltiket, a
felhasznS16 preferenci6jdtolfrjgg6en, az egy6ni browser menti el az adott eszkozon
(sz6mitogep, tablet, okostelefon).
Ehhez hason16 technol6gi6k, Ugy mint a web beacon (webjelz6k), iitl6tsz6 GIF-ek 6s
a HTML5-el bevezetett helyi tdr minden formSja felhaszn6lhat6 a felhaszn616
viselked6sevel 6s a szolgdltat6sok felhaszn5l6s6val kapcsolatos informSci6k
osszegyUjt6s6re.
A T6jekoztat6 a tov6bbiakban a sritiket 6s az osszes,hozza hasonl6an haszndlt
a

technologiSt "siiti" n6ven emliti.

Siititipusok
A si.itik tulajdonsiigai es felhaszn5l5sa alapj6n az a15bbi kategori6k
kri on boztethet6e k me g :
Felt6tleniil sziiks6ges siitik. A Honlap megfele16 mUkod6se
szempontj5bol elengedhetetlen sritikr6l, melyek a bejelentkez6s 6s a honlap
bizalmas funkcioiba torten6 belepes kezeles6hez szijks6gesek. A si.jti
e letta fta ma szi gor0an a m un kamen etre korlStoz6d ik (a browser bezd rds5va I
I

.

torl6dnek).

.

szolg6ltat6si siitik, amelyek a honlap l6togatotts6g5val 6s
haszn6 lat6va I osszefti g g6 inform6ci6k ossze gyUjt6s6re 6s ele mz6s6re
szolg5lnak, n6vtelenrjl. Ezek a sUtik, a felhaszn516 azonositSsa nelkiil
lehet6ve teszik pelddul annak m6r6s6t, hogy az adott felhaszn616 a k6s6bbi
id5pontokban kapcsolodik-e a honlapra. Ezen kivril lehet6v6 teszik a rendszer
monito16l5s6t, illetve teljesitm6ny6nek 6s felhaszn5lhat6s5g6nak javitdsdt.
Lehet6seg van a sritik kiiktatdsdra a mrikodes elveszt6se n6lkUl.
Elem z6 6s

o

profil siitik. Olyan tart6s sijtik, amelyeket (n6vtelenulvagy n6wel)

a

letve bon g6szesi 6 lmeny6 nek
javit5s6ra haszn6lnak. A Honlap nem hasznAl ilyen tfpus0 siitiket'
fe lha szn 616 preferenci6 ina k fe lismer6s6re,

i

I

Harmadik felek stitije
oldalrol
Egy honlap lStogat6ia sordn siitiket kaphat a lStogato mind a l6togatott
(,,iulajdonosok',t mind mds szervezetek 6ltal ("harmadik felek") kezelt oldalakr6l.
Erre egyertelmtJ peld5k a Facebook, Twitter, Google+ 6s Linkedin oldalak "social
oldal
plugin;-.1ei. Ezek a lStogatott oldal olyan r6szei, amelyeket kozvetlenijl az adott
gerie16l ds a vend69lSt6 oldalba vannak be6pitve. A social pluginek legiiltaliinosabb
Iaszn6latdnak celja bizonyos tartalmak kozoss6gi oldalakon tort6n6 megosztSsa.
Ezeknek a pluginiknek a jelenlete a harmadik felek Sltal kezelt oldalakr6l, illetve azok
fe16 torten6 stitik toviibbitSs616l sz6lnak. A "harmadik felek" 6ltal osszegyUjtott
informSciok kezel6set az arra vonatkoz6 tSjekoztat6 tartalmazza, melyet fontos
elolvasni. A nagyobb Stl5thatosSg es k6nyelem erdek6ben a stltik kezeles6nek
modjiival kapcsolatos web cimek a kovetkez6k:
Facebook tiij6koztat6:
Facebook (konfigurdcio): l6pjen be sajdt fi6kjdba. Adatvddelmi r6sz.

.
.
.
.
.

Twittert6j6koztat6: https://support.twitter.com/articles/zorzoqr4
Twitter(konfigur5ci6):https://twitter.com/settings/security
Linkedin tSj6koztat6: https://www.linkedin.com/legal/cookie-

policy

.
.

Linkedin(konfigur6cio):https:/Iwww'linkedin.com/settings/
Google+tdjekoztat6: http://www.google.hulintl/hu/policies/technol
ogies/cookies/
.
Google+konfigu16ci6): http://www.google,hu/intllhu/policies/techn
oloqies/managingl
Google Analytics
A honlap tartalmaz neh5ny, a Google Analytics 6ltaltovdbbitott elemet is, mely a
Google, lnc. 6ltal ny0.ltott, a web l5togatotts5g elemz6s6vel kapcsolatos
szolgiiltatds. ("Google"). Ebben az esetben is harmadik felek dltal osszegytijtott es
nevtelentil kezelt stitikr6l van sz6, melyek celja a vend69lSt6 oldal monitor6l6sa 6s
javit6sa (szolg5ltat5sny0jtSsi sUtik).
A Google Analytics a "stitiket" a honlap haszndlatdnak viselkeddsevel kapcsolatos
informdciok c6lj5b6l gytljti cissze 6s elemzi n6vtelen formSban (bele6rtve a
felhaszn6lo lP cimet is). Ez a honlap nem hasznSl (es nem engedi, hogy harmadik
felek haszndlj6k) a Google elemz6si eszkdzet a szem6lyes azonosit6 adatok
mon ito16l6s6hoz vagy osszegytljt6s6hez.
A Google nem tSrsit lP cimet semmilyen m5s, a Google birtok6ban l6v6 adathoz,
illetve nem prob5lja az lP cimet a felhaszn516 szemelyazonossSgShoz tSrsitani.
Google ezeket az inform5ci6kat harmadik felekkel is kozolheti a torv6ny 5ltal el6irt
esetekben vagy ahol harmadik felek kezelik az adott inform5ci6kat Google neveben.
Tov6bbi inform6ci6ert l5togasson el az alSbbi linkre:
https://www. google. hu/intl/hu/policies/privacy/paft nersl
A felhaszn5lo szelektiv m6don kiiktathatja a Google Analytics mUkod6s6t 0gy,
hogy browserdbe telepiti a Google 5ltal szolg5ltatott opt-out elemet. A Google
Analytics mtjkodesenek kiiktatiisShoz lStogasson el az al6bbi linkre:
https:1/tools. google.com/dlpage/gaoptout
A cookiek hossza

NehSny srjti (munkameneti sUti) csak a browser bezdriisig vagy a logoutparanc.s
elvegzlseig marad al<tlv. M6s srltik "t0l6lik" a browser bezdrSs6t 6s a felhasznS16
l<6s6bbi l6togat5sa sor5n is rendelkezdsre Sllnak.
Ezek az 0n. tirtos stttik es hosszukat a szerver hat5rozza meg l6trehozdsuk

pillanat6ban.
NehSny esetben lej6rati hatSrid6 van kitUzve, m6s esetekben hosszuk korl6tlan
idejU.

Honlapunk nem haszn6! tart6s stitiket.
A stitik kezel6se
A felhaszn516, sajdt browserdnek be5llit5saival donthet arr6l, hogy elfogadja vagy
sem a sritik haszndlat6t.
Figyelem: a mUszaki siJtik teljes vagy r6szleges kiiktat5sa vesz6lybe sodorhatja a
honlap szolgiiltatiisainak regisztr6lt felhaszn6l6k 16sz6re fenntartott haszn5lat6t.
Fontos informdci6: a reklSm tartalmak ig6nybe vetele a sritik teljes kiiktat6sa eset6n
is lehets6ges.

,,Harmadik felek" sUtijeinek kiiktatSsa nem vesz6lyezteti a bong6sz6st.
A beSllit6s elter6 modokon megadhat6 a ktilonboz6 holnapokhoz 6s
applikdciokhoz.
A browserek elte16 be6llit5sokat tesznek lehet6ve a "tulajdonosi" 6s "harmadik felek"
sijtijeihez.
A Fi refox Eszk6zdk-> O p ci o k -> Adatv d delem m e n ijj6 n keresztri I f6 rh et a
kezel6pulthoz, ahol donthet a116l, hogy elfogadja vagy sem a ktilonboz6 stltiket 6s

megkezdheti azok torl6s6t.
Ch rome : https://support. google.com/chromelanswerlqq6az?hl=hu

tarolnak-szami
nternet Explorer: https:llsupport. microsoft.com/hu' hu/kb/zz88rc
Opera : http://help.opera.comlWindows/ro.oo/hu/cookies. htm I
Safari : https://support. apple.com/hu-hu/HTzorzSq
I

megadott szem6lyes adatokat az e pontokban irt celokt6l elte16
c6lokra nem hasznSlhatja fel. Szem6lyes adatok harmadik szem6ly vagy hat6siigok
szSm6ra tort6n6 kiaddsa - hacsak tcirv6ny ett6l elterSen kcitelez5 er6vel nem
rendelkezik - kizSrolag a felhaszndl6 el6zetes, kifejezett hozzdjSrul5sa eset6n

5.5. Az Adatkeze16 a

lehets6ges.
5.6. Adatkeze16 a neki megadott szem6lyes adatokat nem ellen6rzi. A megadott adatok
megfelel6segeert kiz5r6lag az aztmegad6 szem6ly felel. Az Ugyfel e-mail cim6nek
megaddsakor egyben felel5ss6get v5llal az6rt, hogy a megadott e-mail cim16l
kizdrolag 6vesz igenybe szolgdltat5st. E felel6sseg-v6llal6sra tekintettel egy
megadott e-mail cimen tortent bel6p6sekkel osszefrigg6 mindennemU felel6ss6g
kizSrolag azt a felhaszn5lot terheli, aki az e-mail cimet regisztrSlta.

6.

Az adatkezel6s id6tartama

6.1. Nem kotelez6 adatok eset6n az adatkezel6s az adat megadSs6nak id6pontjdt6l a
kerdeses adat torleseig tart. A rogzitett adatok torleset az Ugyf6l e-mailben kerheti
az Adatkezel6t5l. Az Adatkeze15 a torl6st 3o napon beltjl koteles elv6gezni.
6.2. Fenti rendelkezesek nem 6rintik a jogszabdlyban (pl. sz5mvitelijogszab5lyokban)
meg hat6rozott meg6rzesi kote lezetts6 ge k teljesit6s6t.

7

.

Az adatokat megismernijogosult szem6lyek ktire

7.1. Azadatokat els6dlegesen Adatkeze16, illetve Adatkeze16 bels6 munkat6rsai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik kozz6, harmadik szem6lyek
rdsz6re nem adjdk dt.
7.2. Azalapul szolg5lo informatikai rendszer ijzemeltet6se sordn Adatkeze16
Adatfeldolgozot (pl. rendszer-rizemeltet6t) vehet igenybe. Adatkeze16 a kijls6
szerepl5kkel kotott szerz6d6seiben rogziti az adatkezel6si gyakorlattal kapcsolatos
felel6ssegeket.
7.3. Afentieken t0l az Ugyf6lre vonatkoz6 szem6lyes adatok tov6bbitSsilra kiziir6lag
torv6nyben kotelez6en meghat5rozott esetben, illetve az Ugyf6l hozz6j6ruldsa
alapj6n keriilhet sor.

8.

Az iigyf6!jogai

8.1. Az Ugyfel biirmikor jogosult t5j6koztat5st k6rni az Adatkeze16 Sltal kezelt, 16
vonatkoz6 szem6lyes adatokr6l, toviibb6 b6rmikor m6dosithatja azokat. Ugyf6l
jogosult tovdbb6 adatai torl6senek k6res6re az e pontban megadott el6rhet6s6gek
rity6n.

vonatkoz6, Sltala
kezelt adatokr6l, az adatkezeles c6lj5rol, jogalapjSrol, id6tartam516l, tov6bb5 a116l,
hogy kik es milyen c6lbol kapjSk vagy kapt5k meg adatait. Gy6gyszertSr a k6relem
beny0jt5s5t6l szdmitott 3o napon belril irSsban adja meg a k6rtt5jekoztat5st.
8.3. Az Ugyfel b5rmely, az adatkezelessel kapcsolatos kerd6ssel, illetve 6szrev6tellel az
Adatkezel6 munkatdrsdhoz fordulhat a z. pontban megadott el6rhet6s6geken

8.2. GyogyszertSr az Ugyfel keres6re koteles t6j6koztatSst adni a

16

keresztti l.

jogosult rogzitett adatainak torleset k6rni. A Gyogyszertdr a
kerelem be6rkezes6t6l sz5mitott 3o munkanapon beliiltorli az adatokat, ez esetben
azok nem lesznek 0jra helyredllithat6k. A torl6s nem vonatkozik a jogszabdly (pl.
szd mvite i sza b5 lyoz6s) a la pj5 n szri ks6ges adatkezel6sekre, azokat GyogyszertS r a
sztjks6ges id6tartamig meg6rzi.
8.5. Az Ugyfel birosSg el6tt 6rv6nyesithetijogait, k6rheti tovdbb6 az adatv6delmi biztos
segitseget is. Ugyfel, jogs6rt6s esetdn jogorvoslatert fordulhat a Nemzeti
Adatv6delmi 6s lnform5cioszabadsSg Hat6sdghoz. Elerhet6s6gei :
Szekhely: r:.25 Budapest, SzilSgyi Erzs6bet fasor zzlC.
Telefon: +36 (r) 391-14oo
Fax: +36 (r) 39r-r4ro
8.4. Az Ugyfel biirmikor

I

ktron i kus e lerhet6s6 g : u gyfe lszol ga lat(D n a i h. h u
Honlap: http://naih-hu
8.6. Amennyiben az Ugyf6l a szolgSltat;is ig6nybev6te16hez harmadik f6l adatait adta
meg, vagy a honlap haszndlata sor5n biirmilyen m6don kSrt okozott, a
Gy6gyszert6r jogosult az Ugyfellel szembeni kSrterit6s 6rv6nyesit6s6re. A
Gy6gyszert5r ilyen esetben minden t6le telhet6 segitseget megad az elj616
hatos6goknak a jogsert6 szem6ly szem6lyazonoss5gdnak meg6llapit5sac6lj6b6l.
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9.

Egy6b rendelkez6sek

9.1. Gyogyszert6r honlapja a felhaszndl6k tev6kenyseg616l adatokat gyUjthet, melyek
n", k.p.rolhatoak ossze a felhaszndlok Sltal megadott egyeb adatokkal, sem m6s
honlapok vagy szolgiiltatSsok igenybev6telekor keletkez6 adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgdltatott adatokat a Gy6gyszert6r az eredeti
adatfelv6tel c6lj6t6l elt6r6 c6lra kivdnja felhaszn6lni, err6l a felhaszndl6t
t6j6koztatja, es ehhez el6zetes, kifejezett hozz6j6ru16s6t megszerzi, illet6leg
lehet6s6get biztosit sz5m5ra, hogy a felhaszn5lSst megtiltsa'
9.3. Gyogyszert6r kotelezi magdt arra, hogy gondoskodik az adatok biztons6gSrol,
megteszitov6bbS azokat a technikai intezkedeseket, amelyek biztositjdk, hogy a
felvett, t5rolt, illetve kezelt adatok v6dettek legyenek, illet6leg mindent megtesz
an na k erde keben, hogy meg a kad5 ly ozza azok megse mm isij l6s6t, jogosu latla n
felhaszn6l6sSt 6s jogosulatlan megv5ltoztatSsSt. Kotelezi mag6t arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen tov6bbitja vagy
5tad.;a, u gya ncsa k fe I h ivja ez i16 ny0 kote lezetts6ge i nek te ljesit6s6re.
g.4.Gy6gyszert5rfenntartja a jogot, hogy jelen Szab6lyzatot az Ugyfelek el6zetes
6rtesit6se mellett egyoldakian m6dositsa. A m6dositSs hat5lyba l6p6s6t kovet6en
az Ugyf6l a szolg6ltatSs haszndlat5val rdutal6 magatart6ssal elfogadja a m6dositott
Sza

b6lyzatban foglaltakat.
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Az AdatkezelS/GyogyszeftAr mag6ra n6zve kcitelez6nek ismeri eljelen Szabiilyzat

tartalm5t, 6s kdtelezetts6get v5llal arra, hogy szolgSltatdsSval kapcsolatos adatkezel6se
megfe le I a je len Szab6 lyzatban megfoga lmazott el6ir6sokna k.
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