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Adatkezelési tájékoztató és a bejelentéssel érintett személyek jogai 

 

1.1. Adatkezelő személye és elérhetősége és az adatkezelés érintettjének személye: A jelen 

visszaélés bejelentési rendszer vonatkozásában a Novartis cégcsoportba tartozó vállalkozások, 

[Novartis Hungária Kft. [Email: privacy-1.hungary@novartis.com; 

global.privacy_office@novartis.com]; Sandoz Hungária Kft. [Email: 

privacy.hungary@sandoz.com]; mint a rendszer működtetői, a bejelentést tevő személy, 

valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. A 

bejelentéssel érintett személy pedig ebben a minőségben az adatkezelés érintettje lesz. 

 

1.2. Az adatkezelés jogalapja: A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 

törvény 14. § (1) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás: 

 

„14. § (1) A foglalkoztatói szervezet a jogszabályok, valamint a 13. § szerinti magatartási 

szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: 

bejelentési rendszer) hozhat létre, ebben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett 

személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából 

kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.” 

 

1.3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintettel kapcsolatba hozható személyes adat - 

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, valamint a bejelentő által a bejelentésben 

közölt egyéb, a bejelentőhöz vagy a bejelentéssel érintett személyhez köthető, a bejelentett 

visszaéléshez köthető adat. 

 

1.4. Az adatkezelés célja és az adatok tárolásának időtartama: A jelen tájékoztató 1.1. pontjában 

felsorolt szabályzatok védelme. A Novartis cégcsoport a jogszabályban rögzített időtartamig, 

legfeljebb a jelen tájékoztató 3.15. pontjának megfelelően, a bejelentés alapján indított 

eljárások jogerős lezárásáig kezeli az adatokat. 

 

1.5. Az adatok külföldre történő továbbítása: A Novartis cégcsoport tájékoztatja a bejelentésben 

érintett harmadik személyeket, hogy a bejelentésekben rögzített adatok külföldre továbbítja. 

Az adattovábbítás külföldi címzettjei az alábbiak: 

Novartis AG. [Székhely: Svájc, CH-4056 Bázel, Lichstrasse 35.] 

Novartis Pharma AG. [Székhely: Svájc, CH-4056 Bázel, Lichstrasse 35.] 

 

A fentiekben rögzített adattovábbítás címzettjei, mint adatkezelők (vagy adott esetben 

adatfeldolgozók) szerződés keretében kötelezettséget vállaltak a bejelentésre vonatkozó 

magyar törvényi szabályok betartására. A Novartis Cégcsoport rögzíti, hogy a továbbított vagy 

harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére feldolgozásra átadott 

személyes adatok megfelelő szintű védelme információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdése alapján biztosított. 
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1.6. Az adatok védelmében tett adatbiztonsági intézkedések:  

 

A Novartis cégcsoport a rendelkezésre álló adatbiztonsági eszközök teljes körű 

felhasználásával kívánja védeni az érintettekre vonatkozó adatokat bármilyen külső, 

illetéktelen felhasználástól, mint pl.: adatbiztonsági tájékoztatás a munkavállalók részére; csak 

szűk és előre rögzített személyi kör részére történő hozzáférés a bejelentésekhez. 

 

1.7. Az érintettek (bejelentéssel érintett személyek) jogai:  

 

Az adatkezeléssel érintettet az alábbi jogok illetik meg:  

 

 tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes 
adatokhoz történő hozzáférést; 

 A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását 
kérelmezni; 

 tiltakozhat a kezelt személyes adatok kezelése ellen;  

 Megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog; 

 Megilleti azon jog, hogy a hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. 
[Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az 
Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét] 

 

Ezen jogosultságokat az érintett a hatályos magyar jogszabályok (így különösen az az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény) 

valamint az európai uniós jogszabályok, (így különösen a  természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról valamint a 95/46/Ek irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános 

adatvédelmi rendelet)  Európai parlament és tanács (EU) 2016/67 Rendelet)  vonatkozó 

rendelkezései alapján gyakorolhatja. 

 

Ezen jogosultságok gyakorlását a bejelentéssel érintett személy írásban, az 1.1 pontban 

rögzített email címre küldött email útján, vagy az 1.9 pontban megjelölt adatvédelmi 

tisztviselő elérhetőségein keresztül kezdeményezheti.  Az adatkezelő az érintett írásbeli 

(emailes) megkeresésére 30 napon belül választ ad. Bármilyen, a jelen tájékoztatóval valamint 

adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdése vagy észrevétele esetén is kérjük, hogy ezeken 

az elérhetőségeken szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

 

1.8. Amennyiben az érintett az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi 

lehetőségek állnak rendelkezésére: 

 

1.8.1. közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat e-mailben; 

1.8.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál panaszt nyújthat be (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elérhetőségeiről bővebb információt a https://www.naih.hu/ honlapon található] 

1.8.3. bírósághoz fordulhat, és kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet, ha a z érintett 

adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 

https://www.naih.hu/
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az Adatkezelő kárt okoz vagy az érintett személyiségi jogát megsérti. A bíróság 

illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu.  

 

1.9. A Novartis csoport adatvédelmi tisztviselője 

 

Knut Mager 

Global Privacy Office 

Novartis Campus 

Fabrikstrasse 18.1  

CH-4056 Basel 

 

e-mail: global.privacy_office@novartis.com  

tel: + 41 61 324 55 66. 
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