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Melléklet 12.: Kongresszusi részvétel nyomtatvány 
Request form for supporting congress participation  

  SOP no.:  P3/001/02 

Érvényes: 2018.12.01. 

KÉRELEM FÜGGETLEN SZAKMAI RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ NYÚJTOTT 

KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSHOZ * 

Kérjük,	hogy	a	nyilatkozatot	a	gyors,	pontos	ügyintézés	érdekében	NYOMTATOTT	BETŰKKEL	töltse	ki	és	
a	hungary.congress@sandoz.com	e‐mail	címre	legyen	szíves	elküldeni!	

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: ____________________________________________________ 

Megjegyzésem:_________________________________________________________________________ 

 
Kijelentem, hogy a fenti költség-hozzájárulás kizárólag szakmai továbbképzés céljából történik, mivel az és a 
tudományos eredmények követése alapvetően szükséges mindennapi szakmai tevékenységem ellátásához. 
Kijelentem, hogy munkáltatóm feljogosított a költség-hozzájárulás elfogadására, és, hogy a Sandoz Hungária 
Kft. (továbbiakban Sandoz) költség-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.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Sandoz Hungária Kft.  - a részvételemmel összefüggésben - a jelen 
nyomtatványban rögzített személyes adataimat a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok szerint a 
jelen nyomtatványhoz csatolt, Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint, az ott meghatározott célok 
érdekében kezeli (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén abban az esetben, amennyiben az 
adatkezeléshez hozzájárulok). 
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Hatóság részére történő bejelentés 

Tudomásul veszem, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-a alapján a 
Sandoz köteles bejelenteni az illetékes hatóságnak (OGYÉI – Országos Gyógyszerészeti és élelmezés 
egészségügyi Intézet) a támogatás adatait, így többek között a rendezvény nevét, helyszínét, időpontját és 
programját, a kedvezményezett nevét, és a támogatás összegét. 

Transzparencia 

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 a 
https://www.novartis.hu/rolunk/atlathatosag oldalon nyilvánosságra hoz minden, a jelen nyilatkozatban 
rögzített információt, valamint a részvétel támogatására fordított díjat, költséget, adatot, vagy egyéb 
információt, ha ahhoz hozzájárulok. Hozzájárulásom hiányában a Sandoz a közzétételt a többi juttatással 
együttesen, aggregát formában teszi meg, amely rám vonatkozó konkrét információt nem fog tartalmazni.   

A fenti tájékoztatás alapján Kongresszusi Résztvevőként a jelölőnégyzetek valamelyikében elhelyezett „X” 
beírásával nyilatkozom arról, hogy a Sandoz adatkezelésről szóló előzetes tájékoztatása alapján 
hozzájárulok-e ahhoz, hogy nyilvánosságra hozza a jelen nyilatkozatban rögzített minden adatot és 
információt, ideértve a részvétel támogatására fordított díjakat, költségeket, illetve valamennyi egyéb olyan 
adatot, amely a jogszabály vagy a Sandoz Transzparencia Kódexben előírt kötelezettségének teljesítéséhez 
szükséges:  

 

Hozzájárulok:     Nem járulok hozzá:  

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteket megismertem:  

 

Az Adatkezelési Tájékoztató egy példányát kézhez vettem: 

 

                              

                          Aláírás                                                  Pecsétszám/Nyilv.tartási szám                                           Dátum 
                                                                                                                

       A PECSÉTSZÁM ILLETVE A NYILVÁNTARTÁSI SZÁM MEGADÁSA ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK, 
MIVEL EGYEDI AZONOSÍTÓKÉNT SZOLGÁL A REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT SORÁN.  

 

Jelen kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok a következők: 
• Esemény előzetes vagy végleges programja 
• Jelentkezési lap vagy regisztrációs-, szállás- és étkezési költséget részletező árajánlatok 

 

KIZÁRÓLAG AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER ÁLTAL HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT KÉRELMEKET ÁLL MÓDUNKBAN 

ELBÍRÁLNI! 

 

 A KÉRELMEKET A RENDEZVÉNYEK REGISZTRÁCIÓS LEADÁSI HATÁRIDEJE ELŐTTI 45. NAPTÁRI NAPIG VAN MÓDUNKBAN BEFOGADNI. 
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Melléklet:  
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A  SANDOZ  Hungária  Kft.  (Székhelye:  1114  Budapest,  Bartók  Béla  út  43‐47.,  „Sandoz”)  mint  adatkezelő  jelen  Adatkezelési 
Tájékoztatóban  („Tájékoztató”)  tájékoztatja  Önt,  mint  érintettet  a  független  szakmai  rendezvényen,  tanfolyamokon  történő 
részvételhez nyújtott támogatáshoz kapcsolódó adatkezelésről (a továbbiakban: „Adatkezelés”).  
 
1. Az Adatkezelés céljai és jogalapja 
 
1.1 Rendezvényen történő részvétel biztosítása 
 
Annak érdekében, hogy a Sandoz biztosítani tudja az Ön rendezvényen történő részvételét, szükséges az Ön adatainak kezelése. Az 
Adatkezelés  jogalapja  az  érintett  rendezvényen  történő  részvétele  érdekében  szükséges,  az  érintett  kérésére  történő  lépések 
megtétele.  
 
1.2 Transzparencia közzétételi kötelezettségekhez kapcsolódó adatkezelés  
 
Annak  érdekében,  hogy  a  Sandoz  a  magyarországi  Innovatív  Gyógyszergyártók  Egyesülete  (IGYE  vagy  AIPM)  által  elfogadott 
Transzparencia Kódex szerinti közzétételi kötelezettségének eleget tudjon tenni, szükséges, hogy az Ön személyes adatait kezelje. Ez 
alapján a Sandoz mint adatkezelő köteles dokumentálni és a nyilvánosság számára közzétenni minden olyan juttatást, amelyet akár 
közvetetten,  akár  közvetlenül  Magyarországon  tevékenységet  folytató  egészségügyi  szakemberek,  illetve  egészségügyi 
szolgáltatók/szervezetek  javára  vagy  érdekében  nyújt  vényköteles  gyógyszerkészítmények  kifejlesztésével  és  értékesítésével 
kapcsolatosan.  A  Transzparencia  Kódex  teljes  szövege  elérhető  az  IGYE  honlapján,  az  alábbi  weboldalon: 
http://www.igy.hu/gyogyszeripar/transzparencia_kodex.html. 
 
Az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 
1.3 A juttatás hatóság részére történő bejelentése 
 
Annak  érdekében,  hogy  a  Sandoz  az  Ön,  szakmai  rendezvényen  valamint  továbbképzéseken  (tanfolyamokon)  történő  részvételét 
természetbeni támogatás keretében biztosíthassa, a támogatást a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint be kell jelentenie. 
 
Tájékoztatjuk  arról,  hogy  az  Adatkezelés  az  Adatkezelő  jogszabályi  kötelezettségének  teljesítése  miatt  szükséges.  A  jogszabályi 
kötelezettség a jelen tájékoztató készítésének időpontjában a biztonságos és gazdaságos gyógyszer‐ és gyógyászatisegédeszköz‐ellátás, 
valamint, a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: „Gyftv.”) 14. § rendelkezésén 
alapul. 
 
2. Kezelt adatok köre (a továbbiakban: „Adatok”). 
 
2.1 Rendezvényen történő részvétel biztosítása 
 
A fenti céllal összefüggésben az Adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki: 

 teljes név (titulus, vezetéknév és keresztnév); 

 értesítési cím (e‐mail). 
 
2.2 Transzparencia közzétételi kötelezettségekhez kapcsolódó adatkezelés 
 
A fenti céllal összefüggésben az Adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki:   

 teljes név (titulus, vezetéknév és keresztnév); 

 orvosi pecsétszám 

 működési nyilvántartási szám 

 tevékenység  végzésének  (praxisának)  helye,  pontos  címe  (város,  közterület  neve  és  jellege,  házszám,  emelet,  ajtó, 
irányítószám); 

 a kapott juttatás jogcíme; 

 a juttatás nettó összege. 
 
2.3 A juttatás hatóság részére történő bejelentése  
 
A fenti céllal összefüggésben az Adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki:  

 teljes név (titulus, vezetéknév és keresztnév); 

 orvosi pecsétszám 



 
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47 

 

SOP: P3/001/02 ● Érvényes: 2018.12.01-től 
Sandoz Hungária Kft. ● Minden jog fenntartva 

 működési nyilvántartási szám 

 szakterülete; 

 kongresszus neve, helyszíne, időpontja, a kongresszusi támogatás fajtája és mértéke; 
 
3. Az Adatkezelés módja, időtartama 
 
3.1 Rendezvényen történő részvétel biztosítása 
 
A Rendezvényen történő részvétel biztosítása érdekében a Sandoz utazásszervező ügynökséget vesz igénybe, akinek részére továbbítja 
a fentiekben megjelölt személyes adatokat. Az utazásszervező ügynökség egyebekben önálló adatkezelőként jár el saját adatkezelési 
szabályzata  és  tájékoztatója  alapján.  A  Sandoz  szavatolja,  hogy  csak  olyan  ügynökséget  vesz  igénybe,  akinél  a  személyes  adatok 
megfelelő védelme biztosított, és a vele kötött szerződésünk tartalmazza az ezzel kapcsolatosan szükséges garanciákat. Ezzel a céllal 
összefüggésben az adatkezelés a szervező cég részére történő továbbítással megszűnik.  
 
3.2 Transzparencia közzétételi kötelezettségekhez kapcsolódó adatkezelés 
 
A Transzparencia Kódex szerinti kötelezettsége alapján Sandoz köteles a fent felsorolt Adatokat rögzíteni, és a juttatásokat honlapján 
(https://www.novartis.hu/rolunk/atlathatosag) közzétenni, a jelentéstételi időszakot (azaz az adott évet) követő legkésőbb 6 hónapon 
belül.  A  juttatásokat  jogcímük  szerint  az  alábbi  csoportokban  összesítve  kell  közzétenni:  regisztrációs  díjak;  utazási  és  szállás 
költségtérítés mindezek összesítve.  
 
Az  Adatkezelés  időtartama  a  jelentéstételi  időszakot  követő  naptári  év  elejétől  számított  5  év.  A  Transzparencia  Kódex  alapján  a 
közzétett  információnak azonban csak 3 évig kell nyilvánosnak maradnia, ezt  követően a Sandoznak adatmegőrzési  kötelezettsége 
marad fenn, kivéve, ha az érintett egészségügyi szakember a vonatkozó hozzájárulását visszavonja. 
 
3.3 A juttatás hatóság részére történő bejelentése 
 
A  Gyftv.  14.  §‐a  alapján  a  Sandoz  köteles  bejelenteni  az  illetékes  hatóságnak  (OGYÉI  –  Országos  Gyógyszerészeti  és  élelmezés 
egészségügyi Intézet) az érintettnek adott juttatás adatait, így többek között a rendezvény nevét, helyszínét, időpontját és programját, 
a  kedvezményezett  nevét,  és  a  támogatás  összegét.  A  fenti  adatokat  a  Sandoz  elektronikus  úton  küldi meg  az  OGYÉI  részére.  Az 
Adatkezelés időtartama a juttatás évét követő naptári év elejétől számított 5 év.  
 
3.4 Adatbiztonság 
 
A Sandoz az adatbiztonság követelményeinek eleget tett, és az egészségügyi szakember magánszférájának védelmét szem előtt tartva 
alakította ki  folyamatait,  illetve ezek mentén hajtja végre az adatkezeléssel kapcsolatos műveleteket. Az Adatok  rögzítése során, a 
közzétételt megelőzően az Adatokat kizárólag a Sandoz munkatársai, munkaköri kötelezettségükhöz szükséges mértékben ismerik meg. 
Az  adatok  tárolására  szolgáló  rendszerek  megfelelő  biztonsági  tulajdonságokkal  rendelkeznek,  azokat  tűzfalak  védik.  A  Sandoz 
megfelelő belső eljárási szabályt (SOP‐t) dolgozott ki azért, hogy biztosítsa az Adatok megfelelő szintű védelmét. Az Adatokról biztonsági 
mentés készül annak érdekében, hogy azokat megóvja az esetleges megsemmisüléstől, vagy törléstől. 
 
3.5 Jogszabályi megfelelés 
 
Sandoz  az  Adatkezelés  során  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket  –  elsősorban  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  („Infotv.”)  valamint  az  Európai  Parlament  és  Tanács  (EU)  2016/679.  számú  ‐ 
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 ‐ rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR előírásait 
‐ maradéktalanul betartva gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és az Adatkezelés jogszerűségéről. 
 
4. Hozzájárulás megadásának módja 
 
Az érintett a kérelem független szakmai rendezvényen történő részvételhez nyújtott költség‐hozzájáruláshoz nevű dokumentum végén 
található „Hozzájárulok” checkbox kipipálásával járul hozzá az 1.2 pont szerinti adatkezeléshez.   
 
5. Adattovábbítás 
 
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a következő harmadik személyek részére adjuk át:  
 

‐ jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az Önnek nyújtott hozzájárulást és ezzel az Ön adatait bejelentjük az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés‐egészségügyi Intézet részére,  
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‐ az Ön részvétele érdekében adatait átadjuk a szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában résztvevő Jet Travel 
Kft., H‐1113 Budapest, Bocskai út 77‐79. részére, aki ezzel összefüggésben önálló adatkezelőként jár el, és akinek adatkezelési 
szabályzata elérhető a következő helyen: https://www.jettravel.hu/adatkezelesi‐szabalyzat, valamint 

‐ amennyiben a Transzparencia Kódex szerinti adatkezeléshez hozzájárul (lásd 1.2 pont), úgy adatait a Novartis Hungária Kft. 
mint adatfeldolgozó részére átadjuk, aki a Sandoz általi közzététel helyeként szolgáló weboldal (https://www.novartis.hu) 
üzemeltetője.  

 
Más harmadik személyeknek az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbításra, valamint átadásra. 
 
6. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 
Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában: 
 

 kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést; [A hozzáférés joga lehetőséget 
biztosít  Önnek  arra,  hogy  visszajelzést  kapjon  az  Adatkezelőtől  arra  vonatkozóan,  hogy  folyamatban  van‐e  Önre 
vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást 
kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]  

 a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;[A 
helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén 
azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok 
kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön 
vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 
teszi  az Adatkezelő  részére  ezen  adatok pontosságának  ellenőrzését. Ön  kérheti  a  személyes adatok  felhasználásának 
korlátozását, ha az adatkezelés  jogellenes, de Ön ellenzi azok  törlését. Ön előterjeszthet  ilyen kérelmet akkor  is, ha az 
adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]  

 megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy 
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt 
akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő 
más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.] 

 megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott 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] 

 
A jelen 6. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok 
alapján  gyakorolhatja,  írásban,  az  Adatkezelő  székhelyére  küldött  postai  küldemény  útján,  vagy  elektronikus  levelezési  címére 
privacy.hungary@sandoz.com küldött e‐mail útján. Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos egyéb 
kérelmeit, észrevételeit és esetleges kérdéseit szintén ezekre az elérhetőségekre várjuk. 
 

7. Adatvédelmi tisztviselő 
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:  
 
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. 
 

8. Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés 
Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 

 közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken. 

 az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A 
NAIH  elérhetőségei:  Székhely:  H‐1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.  Telefon:  06‐1‐391‐1400  Email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu 

 bírósághoz  fordulhat  adatai  jogellenes  kezelése,  valamint  az  adatbiztonság  követelményeinek  megszegése  esetén.  A 
jogszabályban  rögzítettek  szerint  jogosult  lehet  kártérítésre,  valamint  sérelem  díjra.  A  bíróság  illetékességéről  és 
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu  


