
Adavédelmi tájékoztató 

Adatkezelő  

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a 

továbbiakban: „Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője az SCA 

Hygiene Products Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest Budakeszi 

út 51; adatvédelmi nyilvántartási száma:[ NAIH-65756/2013.]; a továbbiakban: 

„Adatkezelő”).  

A kezelt adatokat Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, erre kizárólag az 

adattovábbításra vonatkozó külön hozzájárulás esetén kerülhet sor.  

Adatkezelés célja 

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az általa forgalmazott gyógyászati 

segédeszközökkel kapcsolatos, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 

segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. 

évi XCVIII. törvény, illetve az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati 

segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek 

nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet alapján megvalósított jogszerű kereskedelmi gyakorlat 

végrehajtása, illetve az érintett terápiás területet és egyéb kapcsolódó kérdéskört érintő 

információkra vonatkozó tájékoztatás és az Érintett személlyel történő hatékony és 

gördülékeny kapcsolattartás céljából kezeli. 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása. 

Kezelt adatok köre 

Az adatkezelés során kezelt adatok a követezők: név, mobiltelefonszám, e-mail cím, 

postacím, születési év, tünetcsoport, tünetek súlya, mértéke. 

Adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó 

hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Adatfeldolgozók 

Az Érintett személy személyes adatainak feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az 

CrmJump Hungary Kft. (cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) és a Prohome Kft. (cím: 

1143 Budapest, Ilka utca 50.) végzi, aki az Érintett személy által megadott adatokat a 

székhelyén elektronikus úton végzi.  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat 

Az Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az 

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

törvény tartalmazza, melynek értelmében az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől 



az adatkezeléssel kapcsolatban információt kérni, személyes adatainak helyesbítését 

vagy törlését kérni, továbbá a törvényben meghatározott esetben a személyes adatainak 

kezelése ellen tiltakozni, illetve további jogsértés esetén az illetékes hatósághoz vagy 

bírósághoz fordulni. Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak 

érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az Adatkezelő 1525 Budapest Pf,: 178. szám 

alatti postai címére postai küldeményben eljutatott levelében, vagy az 

inkoinfo.hu@sca.com email-címre elektronikus úton küldött email üzenetében teheti 

meg. 

Adatvédelmi nyilatkozat:  

 
A vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerését és valamennyi 

rendelkezésének tudomásul vételét követően az alábbi személyes adataimat mindenfajta 

külső befolyástól mentesen, önkéntesen adtam meg, és hozzájárulok ahhoz, hogy az SCA 

Hygiene Products Kft. (1021 Budapest Budakeszi út 51), mint adatkezelő, a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartása mellett a megadott személyes adataimat a velem való 

kapcsolattartás és információcsere céljára, így különösen, de nem kizárólagosan 

elektronikus hírlevelek, és bármely kereskedelmi akciókról szóló egyéb tájékoztatás 

küldése céljából hozzájárulásom visszavonásáig és az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt 

egyéb feltételek szerint kezelje. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az SCA 

Hygiene Products Kft. és megbízottja az érintett termékekkel kapcsolatos és az azokhoz 

köthető kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó felhívásokat, tájékoztatást és egyéb 

információt tartalmazó elektronikus hírleveleket számomra megküldje. 

 

 


