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Érintett szignója: ___________________ 

RICHTER GEDEON NYRT. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT NŐGYÓGYÁSZATI PÁLYÁZAT  
ADATKEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

Legutóbb frissítve: 2023. február 22. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának célja röviden bemutatni, hogy a Richter Gedeon Nyrt. a magyar 

egészségügyért nőgyógyászati pályázat („Pályázat”) során hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat és ez a 

tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a 

személyes adatokat. 

Adatkezelő 

Az adatkezelő a Pályázat kiírója a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 

01-10-040944 a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „mi”). 

Adatkezelési célok és jogalapok 

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 

• Pályázat kezelése és lebonyolítása: a pályázaton való részvétel, az Ön azonosítása, a részvételi 
jogosultság és a pályázat elbírálása és a nyertes pályázat esetén a pályázati díjak szolgáltatása céljából a 
Pályázati feltételek és részvételi nyilatkozatok, mint szerződés teljesítéséhez szükséges az Ön adatainak a 
kezelése, beleértve a leadott pályázattal kapcsolatos adatokat is. 

• Megfelelés és ellenőrzés: a Pályázat lebonyolításának átláthatóságával, a pályázati feltételek 
ellenőrzésével, csalások és visszaélések megelőzésével és kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, 
és a kapcsolódó jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból 
szükséges a Pályázók, illetőleg a kapcsolattartóik személyes adatai kezelése, amely a jogos érdekünk alapján 
történik. 

• Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseket, 
megkereséseket; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként. 

• Támogatás és pénzdíjazás juttatása: a kiválasztott Pályázók részére támogatás, illetve pénzdíjazás 

juttatása céljából kezeljük az Ön személyes adatait azért, hogy a kapcsolódó számviteli és adózási jogszabályi 
kötelezettségeit teljesíteni tudjuk. 

• Közzététel: (nyertes pályázó esetén) Az Adatkezelő a Medicines for Europe által meghatározott közzétételi 
kötelezettségnek eleget kell tennie, amelyhez az Ön hozzájárulására támaszkodunk jogalapként. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz? 

Adatait megosztjuk szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel, a Pályázatok elbírálását végző 
szakemberekkel, akik támogatnak minket az Önnek nyújtott szolgáltatások kapcsán, ehhez megfelelő garanciákat 
léptettünk életbe, és megőrizzük adatai biztonságát. Bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek 
megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását. 

Az Ön adatvédelmi jogai 

Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Önt megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének és törlésének joga a 
részletes adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 
 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

Ön jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon a személyes 
adatainak az általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes 
adataid. Amennyiben megilleti Önt a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, 
akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adatait. 

 Kapcsolat További információért lépjél velünk kapcsolatba az dataprotection@richter.hu email címen, vagy 
olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat. 

mailto:dataprotection@richter.hu
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Érintett szignója: ___________________ 

RICHTER GEDEON NYRT. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT NŐGYÓGYÁSZATI PÁLYÁZAT  

 TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Legutóbb frissítve: 2023. február 22. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja bemutatni, hogy a Richter Gedeon Nyrt. a magyar egészségügyért 

nőgyógyászati pályázat („Pályázat”) során hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat és ez a tájékoztató segít 

annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat. 

ADATKEZELŐ 
Az adatkezelő a Pályázat kiírója a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői 
út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944 a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „mi”). 

AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJAI 

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 
 
1. Pályázat kezelése és lebonyolítása: Pályázat kezelése és lebonyolítása: A 

pályázaton való részvétel, az Ön azonosítása, a részvételi jogosultság és a pályázat 
elbírálása és a nyertes pályázat esetén a pályázati díjak szolgáltatása céljából a 
Pályázati feltételek és részvételi nyilatkozatok, mint szerződés teljesítéséhez 
szükséges az Ön adatainak a kezelése, beleértve a leadott pályázattal kapcsolatos 
adatokat is. 

2. Megfelelés és ellenőrzés: a Pályázat lebonyolításának átláthatóságával, a 
pályázati feltételek ellenőrzésével, csalások és visszaélések megelőzésével és 
kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, és a kapcsolódó jogi igények 
megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból szükséges 
a Pályázók, illetőleg a kapcsolattartóik személyes adatai kezelése, amely a jogos 
érdekünk alapján történik. 

3. Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk 
pályázattal kapcsolatosan beérkező kérdéseket, megkereséseket. 

4. Támogatás és pénzdíjazás juttatása: a kiválasztott Pályázók részére támogatás, 
illetve pénzdíjazás juttatása céljából kezeljük az Ön személyes adatait azért, hogy 
a kapcsolódó számviteli és adózási jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni tudjuk. 

5. Közzététel: Az Adatkezelőnek a Medicines for Europe által meghatározott 
közzétételi kötelezettségnek eleget kell tennie, amelyhez az Ön hozzájárulására 
támaszkodunk jogalapként. 

 
Az adatok megadása teljes mértékben önkéntes, azonban azok hiányában nem fogjuk 
tudni teljeskörűen biztosítani a Pályázatban való részvételt, díjazott pályázat esetén a 
támogatás, illetve pénzdíjazás juttatását és átadását. 

MILYEN SZEMÉLYES 

ADATOKAT 

KEZELÜNK VELED 

KAPCSOLATBAN? 

A fenti ismertetett célokból a személyes adatok alábbi típusait kezeljük: 
 

1. Pályázat kezelésével és lebonyolításával kapcsolatos adatok: a pályaművel 
és az Ön pályázatával kapcsolatos adatok; korábbi pályázatokkal kapcsolatos 
adatok; az Ön neve, posta címe, email címe, telefonszáma, az Ön munkáltatójával, 
illetve azon szervezettel kapcsolatos adatok, akivel Ön a Pályázattal összefüggésben 
munkavégzésre irányuló vagy szolgálati jogviszonyban áll, így mint ezen szervezet 
neve, székhelye, nyilvántartási száma, képviselőjének neve. 

2. Kommunikációs adatok: így az Ön kérdései, megkeresései, illetve az Önnel 
folytatott kommunikáció, posta, e-mail cím és telefonszám. 

3. Megfeleléssel és ellenőrzéssel kapcsolatos adatok: a Pályázattal és Pályázóval 
kapcsolatos adatok, támogatás, illetve díjazás ténye, kapcsolattartáshoz szükséges 
e-mail cím, telefonszám, lakcím; Panaszok, igények, csalások és visszaélések 
gyanúja és körülményei. 

4. Támogatási és Díjazási adatok: a kiválasztott Pályázók kiválasztásának, illetve 
díjazásának, támogatásának a ténye, valamint a részükre juttatott támogatás, 
illetve díjak mértéke és módja. 

5. Közzététel (nyertes pályázó esetén): az Ön nevét, lakcímét/egészségügyi 
tevékenység végzésének címét, valamint az Ön számára nyújtott juttatás éves 
összegét, típusát, leírását.  
Amennyiben nem járul hozzá a fentiekhez, úgy a felsorolt adatok nélkül a nyújtott 
juttatás éves összege, típusa és leírása a többi olyan egészségügyi szakemberrel 
együttesen összesítve, név és egyéb azonosító adatok nélkül kerülnek feltüntetésre 
a közzétételi táblázatban, akik szintén nem járultak hozzá személyes adataik 
közzétételéhez.  

A SZEMÉLYES 

ADATAIT 

KEZELÉSÉHEZ 

Személyes adatainak kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 
 



3 

Érintett szignója: ___________________ 

ALKALMAZOTT 

JOGALAPOK 
• A Medicines for Europe által meghatározott közzétételi kötelezettséggel 

kapcsolatban részünkre megadott hozzájárulás a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak szerint (“Hozzájárulás”). 

• Az Ön személyes adatai kezelése Szerződéses célokra szükséges, mivel erre 
szükség van a Pályázatban való részvételhez, a részvételi feltételek 
végrehajtásához, az Ön azonosításához és a pályázati juttatás szolgáltatásához; 
(GDPR 6. cikk (1)(b), "Szerződéses Jogalap". 
 

• Az Ön személyes adatai kezelése pályázati nyertesek esetében a pályázati 
juttatással kapcsolatos számviteli és adózási törvényi kötelezettségek teljesítése 
miatt szükséges; (GDPR 6. cikk (1)(c), "Jogi Kötelezettség”, 
 

• Személyes adatai kezelése jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja alapján (“Jogos Érdek”). 

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelésre az Adatkezelő azon jogos érdeke miatt van 
szükség, hogy a Pályázat lebonyolításának átláthatóságát, csalások kiszűrését, az 
esetlegesen felmerülő panaszok rendezését, és esetleges jogi igények megalapozását, 
érvényesítését és védelmét biztosítsa. Az érintett elvárja és valamennyi Pályázó érdekét 
szolgálja, hogy a csalások kiszűrése érdekében az általunk észlelt visszaéléseket 
kiszűrjük; panasz esetén az érintett elvárja az érintett, hogy a panaszát megfelelően 
rendezzük és válaszoljunk neki, továbbá az esetleges jogi igények felmerülése esetén 
az érintett azzal is megalapozottan számolhat, hogy jogi úton rendezzük a vonatkozó 
igényt. Gondos mérlegelés alapján megállapítottuk, hogy a Jogos érdeken alapuló 
célokból végzett adatkezelés nem korlátozza aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait, 
ezért jogos érdekünk nyomatékosabb és elsőbbséggel bír az érintettek adatvédelmi 
jogaival és szabadságaival szemben. 
 
További információért kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az 
dataprotection@richter.hu e-mail címen. 
 

Az alábbi célokból és jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait: 

 

Adatkezelés célja 
Kezelt személyes adatok 

kategóriái 
Jogalap 

Pályázat kezelése és 
lebonyolítása 

Pályázat kezelésével és 
lebonyolításával 
kapcsolatos adatok 
 
Pályázat lebonyolításával 
és csalásfelderítéssel 
kapcsolatos adatok 
 
Kommunikációs adatok 
 
Díjazási adatok 

Szerződéses Jogalap 
 
Jogos Érdek 

Kapcsolattartás, 
kommunikáció 

Pályázat lebonyolításával 
és csalásfelderítéssel 
kapcsolatos adatok 
 

Kommunikációs adatok 

Szerződéses Jogalap 
 
Jogos Érdek 

Támogatás és pénzdíjazás 
juttatása 

Pályázat lebonyolításával 
és csalásfelderítéssel 
kapcsolatos adatok 
 
Díjazási adatok 

Szerződéses Jogalap 
 
Jogos Érdek 
 
Jogi kötelezettség 

Megfelelés és ellenőrzés 

Pályázat kezelésével és 
lebonyolításával 
kapcsolatos adatok 
 
Pályázat lebonyolításával 
és csalásfelderítéssel 
kapcsolatos adatok 

Jogos Érdek 

mailto:dataprotection@richter.hu
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Kommunikációs adatok 
 
Díjazási adatok 

Közzététel (nyertes 
pályázó esetén) 

a Medicines for Europe 
Etikai Kódex 7. 
fejezetében foglalt 
transzparencia közzétételi 
kötelezettségek adatok 

Hozzájárulás 

  

MEDDIG ŐRIZZÜK 

MEG A SZEMÉLYES 

ADATAIDAT? 

A személyes adatokat csupán addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink 
és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi 

ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A 
személyes adatokat töröljük, ha már nem szükségesek számunkra. A személyes adatok 
megőrzésére az alábbi adatmegőrzési időtartamokat alkalmazzuk: 
 

Adatkezelés 
célja 

Megőrzési idő 

Pályázat kezelése 
és lebonyolítása 
 
Megfelelés és 
ellenőrzés 

A Pályázaton részt vevő és nem díjazott résztvevők személyes 
adatait az Adatkezelő a jogos érdekeinek érvényesítése, így 
különösen a Pályázattal kapcsolatos esetleges panaszok, vitás 
kérdések tisztázása érdekében a Pályázat lezárását követően 
három évig kezeli, azután a kapcsolódó személyes adatokat 
törli. 
 
Pályázaton sikeresen részt vevő személyek esetében a 
személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 
5 évig) megőrizzük.  

Kapcsolattartás 
Bármely panasszal vagy jogi igénnyel kapcsolatos személyes 
adatot a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg (azaz 5 
évig). 

Támogatás és 
pénzdíjazás 
juttatása 

Az adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. 
§ szakasza alapján a díjazott Pályázók részére szolgáltatott 
támogatást vagy díjazást terhelő adó megfizetését követő 5. 
(ötödik) adóév végéig kötelező megőrizni, akkor a személyes 
adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után töröljük. 
 
Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 
§ szakasza alapján kötelező megőrizni, akkor az adatok csak a 
szerződéses kapcsolat megszűnésének üzleti évét követő 8 
(nyolc) év elteltével kerülnek törlésre. A gyakorlatban ilyen 
eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét 
képezik. 
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Közzététel 
(nyertes pályázó 
esetén) 

Az adatkezelés célja a Medicines for Europe Etikai Kódexe 
(http://www.medicinesforeurope.com/wp-
content/uploads/2016/02/Medicines-for-Europe_Code-of-
Conduct.pdf) 7. fejezetében foglalt transzparencia közzétételi 
kötelezettségek teljesítése, amelynek megőrzési ideje 3 év.  

  

KIK FÉRNEK HOZZÁ 

A SZEMÉLYES 

ADATAIDHOZ? 

Személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén 
továbbíthatjuk: 
• Egyes harmadik személyek részére: adataidat továbbíthatjuk külső tanácsadók 

(így ügyvédek) részére jogi követelésekre történő válaszadás céljából. 
• Szolgáltatók: belső eljárásunk támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott 

IT szolgáltatásokat és rendszereket használunk. 
• Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek 

részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak 
szerint, vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága 
érdekében. 

• Bírálók: Az adattovábbítás címzettjei a Pályázat elbírálását végző az Alapítvány 
Kuratóriuma által felkért hazai szakemberek, akik a kiírásban foglalt feltételek 
megfelelően a Pályázatokat elbírálják. Ezt követően kerülnek a Pályázatok 
felterjesztésre jóváhagyás céljából a Kuratóriumnak.  

AZ ADATVÉDELMI 

JOGAID 

Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön a hozzájárulását 
bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem 
érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Ezen túlmenően az alábbi adatvédelmi jogok illetnek meg: 
 
(i) Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést 

kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait kezelése 
folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy ezen személyes 
adataihoz hozzáférést kapjon. 

(ii) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az 
Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. 

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes 
adatainak a törlését kérni. 

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben, az Ön kérése 
alapján korlátozzuk a személyes adatainak a kezelését. Ilyen esetben az 
adatokat kizárólag jogszabály által meghatározott célokból kezelhetjük. 

(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre 
vonatkozó, az Önről a mi rendelkezésünkre álló személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, továbbá 
Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsuk. 

(vi) Tiltakozáshoz való jog:  
 

Ön jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor 
tiltakozzon a személyes adatainak az általunk történő kezelése ellen, mely 

esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataid. Amennyiben 
megilleti Önt a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, 

akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a 
személyes adatait. 

 
Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulni az esetleges adatvédelmi panaszaiddal kapcsolatban (székhely: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu; telefonszám: +36-1-391-1400; email 

cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 1 391 1410). 

ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐ / 

KAPCSOLAT 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akivel a dataprotection@richter.hu 
email címen tud kapcsolatba lépni. 
Postai úton: Richter Gedeon Nyrt. Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály, postai cím: 
1475 Budapest Pf.: 27.; 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:dataprotection@richter.hu
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Érintett szignója: ___________________ 

NYILATKOZAT 

 

A fenti adatkezelési tájékoztatás ismeretében, pályázatom pozitív elbírálása esetén  

 

hozzájárulok*,  hogy a Richter Gedeon Nyrt. honlapján három (3) évig, bárki számára hozzáférhető 

módon közzétegyék a nevemet, lakcímemet/egészségügyi tevékenységem 

végzésének címét, valamint a számomra nyújtott juttatás éves összegét, típusát, 

leírását a Medicines for Europe Etikai Kódexének 7. fejezetében foglalt közzétételi 

szabályoknak megfelelően. 

 

nem járulok hozzá*,  hogy a Richter Gedeon Nyrt. honlapján három (3) évig, bárki számára hozzáférhető 

módon közzétegyék a nevemet, lakcímemet/egészségügyi tevékenységem 

végzésének címét, valamint a számomra nyújtott juttatás összegét, típusát, leírását 

a Medicines for Europe Etikai Kódexének 7. fejezetében foglalt közzétételi 

szabályoknak megfelelően. 

 Ebben az esetben a számomra nyújtott juttatás éves összege, típusa és leírása a 

többi olyan egészségügyi szakemberrel együttesen összesítve, nevem és egyéb 

azonosító adatom nélkül kerül feltüntetésre a közzétételi táblázatban, akik szintén 

nem járultak hozzá személyes adataik közzétételéhez. 

 

Kelt: __________________________, 2023. ___________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Aláírás: 

Név: 

 

 

*Kérjük, tegyen jelet az Ön által választott nyilatkozathoz.  

 


