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KÉRELEM FÜGGETLEN SZAKMAI RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ NYÚJTOTT 
KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSHOZ  

Hozzájárulás  

A kedvezményezett szakember:  

- neve: ____________________________________________________________________ 

- szakterülete(i):  ______________________________________________________________ 

- értesítési címe (e-mail): ___________________________________________________________ 

Intézmény neve:   ______________________________________________________________ 

- osztály/ellátó egység neve:  ________________________________________________________ 

Esemény neve / címe:  ______________________________________________________________ 

Esemény helye:  ______________________________________________________________ 

Esemény időpontja: ______________________________________________________________ 

Juttatás részletezése: 

 Regisztráció              tervezett költség: ______________________________________________ 

 Étkezés   tervezett költség: ______________________________________________ 

 Szállás   tervezett költség: ______________________________________________ 

 
KIZÁRÓLAG AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER ÁLTAL HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT KÉRELMEKET 

ÁLL MÓDUNKBAN ELBÍRÁLNI! 
 
Kijelentem, hogy a fenti hozzájárulás kizárólag szakmai továbbképzés céljából történik, mivel az és a tudományos 
eredmények követése alapvetően szükséges mindennapi szakmai tevékenységem ellátásához. Kijelentem, hogy 
munkáltatóm feljogosított a hozzájárulás elfogadására, és, hogy a Sandoz Hungária Kft. (Sandoz) hozzájárulása 
kizárólag a saját, az adott rendezvényen történő részvételemmel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások 
fedezésére szolgál; ezen túlmenően a Sandoz semmilyen szórakoztató vagy szabadidős programot nem finanszíroz, 
valamint költséget utólag nem térít.  
 
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Sandoz Hungária Kft. a részvételemmel összefüggésben a jelen 
nyomtatványban rögzített személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info. tv.) rendelkezései alapján kezelje.  Kijelentem, hogy megismertem 
az Info. tv. szerint érvényesíthető jogaimat és az egyéb vonatkozó rendelkezéseket, valamint elolvastam és 
megértettem a jelen nyomtatványhoz csatolt Info tv. egyes rendelkezéseit tartalmazó tájékoztatót. 
 

Transzparencia 

Tudomásul veszem, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-a alapján a Sandoz köteles 
bejelenteni az illetékes hatóságnak (GYEMSZI-OGYI) a támogatás adatait, így többek között a rendezvény nevét, 
helyszínét, időpontját és programját, a kedvezményezett nevét, és a támogatás összegét. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Sandoz elfogadta a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségének (EFPIA) 
ún. „Transzparencia Kódexét”. A Transzparencia Kódex célja, hogy mindenki számára hozzáférhető formában 
közzétegye a gyógyszergyártók és a gyógyszerek forgalmazásában és értékesítésében részt vevő 
gyógyszerforgalmazó és –rendelő egészségügyi szakemberek, illetve azok gazdasági vagy bármely egyéb szervezetei 
közötti közvetlen és közvetett kapcsolatokat. 
Sandoz a Transzparencia Kódexben részére előírt kötelezettségek teljesítésének érdekében köteles nyilvánosságra 
hozni minden a jelen nyilatkozatban rögzített információt, valamint a részvétel támogatására fordított díjat, költséget, 
adatot vagy egyéb információt. 
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□ 

Kongresszusi Résztvevőként a jelölőnégyzetben elhelyezett „X” beírásával kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, 
hogy Sandoz nyilvánosságra hozzon a jelen nyilatkozatban rögzített minden adatot és információt, ideértve a 
részvétel támogatására fordított díjakat, költségeket illetve valamennyi egyéb olyan adatot, amely a Sandoz 
Transzparencia Kódexben részére előírt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Kijelentem, hogy megismertem 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 
érvényesíthető jogaim és az egyéb vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 
 ______________________________________                          __________________________________ 
 Aláírás, orvosi pecsét /műk. nyilvántartás szám Dátum 

 

Orvos esetén pecsételje le az orvosi körpecséttel és írja ide a pecsétszámot!  
Szakdolgozó esetén írjaide a nyilvántartási számot. 

 
 

Az egészségügyi szakember által csatolandó: 
Esemény programja (előzetes vagy végleges program) 
Jelentkezési lap, regisztrációs-, szállás- és étkezési költséget részletező árajánlat(ok) 

 
 
 
Mellékletek:  Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
 törvény vonatkozó rendelkezéseiről 
 
 

 
Tájékoztató az  

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

 (2017. március 22. napján hatályos verzió) 
4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete 
közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 
14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható 
meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett 
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az 
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
(2) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
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