
Adatvédelmi Nyilatkozat 
 
A G.L. Pharma rendkívül komolyan veszi az 
adatvédelmet. Tevékenységeink végzése során 
kizárólag az adatvédelmi előírások szerint 
kezelünk személyes adatokat. 
 
 
 
Kizárólag a korábban már meghatározott céllal 
kezelünk személyi adatokat, és gondoskodunk 
arról, hogy az adatok helyesek és aktuálisak 
legyenek. Az adatkezelés céljának eléréséhez 
már nem szükséges vagy helytelen személyes 
adatokat haladéktalanul töröljük. Emellett 
gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt 
adatok biztonságban legyenek, védve az 
illetéktelen hozzáférés ellen. 
 
 
 
A G.L. Pharma M.K.K.K milyen adatokat dolgoz 
fel, és milyen célok érdekében? Kiknek adják 
át a személyes adatokat? 
 
„Marketing” célú adatfeldolgozás:  
 
Termékeink forgalmazása céljából kezeljük 
ügyfeleink kapcsolattartóinak a következő 
adatait: név, születési dátum, a 
kapcsolatfelvétel dátuma, cég, beosztás, 
felhasználónév, banki adatok, SZIG szám, 
társadalombiztosítási szám, adószám. Az 
adatkezelés jogalapja az ügyfél és az G.L. 
Pharma M.K.K.K közötti szerződéses jogviszony, 
vagy az érintett jóváhagyása. A feldolgozott 
adatok nagyobb részét maguktól az ügyfelektől 
kapjuk, és a kapcsolattartási információk egy 
része publikus. Amennyiben az adatok 
szükségesek a szerződés teljesítéséhez, azokat 
átadjuk a beszállításban vagy szolgáltatás-
nyújtásban érintett szerződéses partnereknek 
(pl. szállítmányozó cégek, stb.), és ha szükséges, 
az EU / EGT területen belül harmadik 
országokba is kerülhetnek. 
 
A következő weboldalon talál egy listát azokról 
az EU-n kívüli országokról, amelyekről az 
Európai Bizottság igazolta, hogy megfelelő 
védelmet biztosítanak a személyi adatoknak: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-

Data Protection Declaration 
 
G.L. Pharma takes data protection 
extraordinarily serious. In the course of our 
activities, we process personal data only in 
compliance with data protection regulations. 
 
 
 
We process personal data only for previously 
defined purposes and ensure that the data is 
actually correct and up to date. Personal data 
that is no longer needed for the defined 
purpose or incorrect will be deleted 
immediately. Furthermore, we ensure adequate 
security of the data processed by us and protect 
it against unauthorized access. 
 
 
 
 
Which personal data is processed by G.L. 
Pharma GmbH and for what purpose? Whom 
is the personal data transferred to? 
 
Processing purpose “marketing“:  
 
For the commercialization of our products we 
process the following personal data of contact 
persons  at our customers: name, date of birth, 
contact date, firm, function, username, bank 
data, UID-number, social insurance number, 
tax-number, OAK-number. The legal reasons for 
the processing are the contractual relationship 
between the costumer and G.L. Pharma GmbH 
or consent of the data subject. Most of the 
processed data is sent to us by the customers 
themselves and some of the contact 
information is public. Provided that it is it is 
necessary for the fulfilment of the contract, the 
data will be transferred to contractors involved 
in the supply or service (e.g. shipping 
companies, etc.) and will also be transferred, if 
necessary, to the EU / EEA area as well as to 
third countries. 
 
You can find a list of non-EU countries, which 
are certificated by the European Commission to 
have an adequacy of the protection of personal 
data, on the following website: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-
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eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-
countries_en 
 
 
„Üzletfejlesztés, beszerzés, regisztráció és 
rendelésfeldolgozás” célú adatfeldolgozás: 
 
Üzleti tranzakciók kezdeményezése és 
feldolgozása, gyógyszeripari termékek 
beszerzése és feldolgozása és 
rendelésfeldolgozás céljára a következő 
személyi adatokat kezeljük, amelyeket 
beszállítóink, szolgáltatónk és ügyfeleink 
kapcsolattartóiról gyűjtünk össze: név, a 
kapcsolatfelvétel dátuma, cég, titulus, beosztás. 
A feldolgozás jogalapja az előzetes szerződéses 
kapcsolat illetve a beszállítókkal és ügyfelekkel 
fenntartott kapcsolat. Amennyiben az adatok 
szükségesek a szerződés teljesítéséhez, azokat 
átadjuk bankoknak a fizetések rendezése 
céljából, biztosítótársaságoknak, az illetékes 
hatóságoknak és a beszállításban vagy 
szolgáltatás-nyújtásban érintett szerződéses 
partnereknek (pl. szállítmányozó cégek, stb.), és 
ha szükséges, azok eljuthatnak az EU / EGK 
térség bármelyik országába illetve harmadik 
országokba is.  
 
A következő weboldalon talál egy listát azokról 
az EU-n kívüli országokról, amelyekről az 
Európai Bizottság igazolta, hogy megfelelő 
védelmet biztosítanak a személyi adatoknak: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-
eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-
countries_en 
 
 
„Állásjelentkezési” célú adatfeldolgozás:  
 
Az állásjelentkezési eljáráshoz és a jelentkező 
nyilvántartásához, ha újabb lehetőségek 
adódnak a jövőben (a jelentkező 
jóváhagyásával) a következő személyi adatokat 
tartjuk nyilván a jelentkezőkről: név, születési 
idő, születési hely, nem, állampolgárság, titulus, 
kapcsolattartási adatok, a megpályázott 
beosztás, vallási hovatartozás, 
társadalombiztosítási szám, képzettség, 
munkatapasztalat, hobbik, családtagokkal 
kapcsolatos részletek, oklevelek, publikációk, 
családi állapot, kötelező katonai / polgári 
szolgálat, munkavállalási engedély, 

eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-
countries_en 
 
 
Processing purpose “business development, 
purchasing, registration and order processing“: 
 
For the initiation and processing of business, 
purchasing, registration of pharmaceutical 
products and order processing we process the 
following personal data of contact persons at 
our suppliers, service-providers and customers: 
name, contact date, firm, title, function. 
The legal reason for the processing is the 
preliminary contractual relationship as well as 
the contractual relationship with suppliers and 
customers. Provided that it is necessary for the 
fulfilment of the contract, the data will be 
transferred to banks for the purpose of the 
settlement of payment, to insurance 
companies, appropriate authorities as well as 
contractors involved in the supply or service 
(e.g. shipping companies, etc.) and will also be 
transferred, if necessary, to the whole EU / EEA 
area as well as to third countries.  
 
 
 
You can find a list of non-EU countries, which 
are certificated by the European Commission to 
have an adequacy of the protection of personal 
data, on the following website: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-
eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-
countries_en 
 
 
Processing purpose  “job application“:  
 
For the job application procedure and the 
storage of the application for future 
consideration (with the consent of the 
applicant) we process the following personal 
data of job applicants: name, date of birth, 
place of birth, gender, nationality, title, contact 
details, desired position, religious confession, 
social security number, education work 
experience, hobbies, details about family 
members, certificates, publications, marital 
status, basic military / civilian service, work 
permit, driving license and written records of 
the job interview.   
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gépjárművezetői engedély és az állásinterjúról 
készült írásos feljegyzés.  A feldolgozás jogalapja 
az előzetes szerződéses kapcsolat megléte a 
jelentkező és a G.L. M.K.K.K között.  
 
A jelentkező adatait legkésőbb 6 hónap múlva 
töröljük, kivéve ha a jelentkező kifejezetten 
hozzájárult ahhoz, hogy továbbra is 
evidenciában tartsuk a jelentkezését. A 
jelentkezők adatait nem adjuk át harmadik 
személyeknek. 
 
„Weboldalak” célú adatfeldolgozás:  
 
Általánosságban nem kell megadni személyi 
adatokat ahhoz, hogy valaki a G.L. Pharma  
szabadon elkérhető weboldalait használhassa. A 
jelszóval védett területekhez való hozzáférés 
akkor lehetséges, ha a felhasználó a regisztráció 
során személyes adatokat is megadott, 
amelyeket összegyűjtünk és megőrzünk. A 
következő személyes adatokat kezeljük a 
weboldalainkon regisztrált felhasználókról: név, 
elérhetőségek, pecsétszám. Ezt azért tesszük, 
mert a felhasználók így használhatják a 
weboldalaink bejelentkezéssel elérhető részeit 
és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. A 
feldolgozás jogalapja a felhasználó jóváhagyása. 
Az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek. 
 
 
 
„Farmakovigilancia” célú adatfeldolgozás:  
 
A farmakovigilancia kifejezés a gyógyászati 
termékek figyelemmel kísérését jelenti 
betegségek profilaxisa, diagnosztizálása vagy 
kezelése céljából, a termékek engedélyezését 
követő időszakban.  
 
Amikor nemkívánatos reakciókról számolnak be, 
a következő személyi adatokat dolgozzuk fel: a 
bejelentő neve és elérhetősége. A feldolgozás 
jogalapja az, hogy meg tudjunk felelni a 
jogszabályok által előírt magas minőségi és 
biztonsági szinteknek az egészségügyi ellátás, a 
gyógyászati termékek és az orvostechnikai 
eszközök területén. Jogszabályi kötelezettségek 
miatt a személyi adatokat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (EMA), az Osztrák 
Szövetségi Egészségügyi biztonsági Hivatalnak 
(BASG) , a magyar GYEMSZI, valamint az érintett 

The legal reason for the processing is the 
preliminary contractual relationship between 
the applicant and G.L. Pharma GmbH.  
 
The applicant data will be deleted after 6 
months at the latest, unless the applicant has 
expressly consented that we may keep the 
application in evidence. The data of applicants 
will not be transferred to third parties. 
 
 
 
Processing purpose “websites“:  
 
In general, it is not necessary to provide 
personal data in order to use freely accessible 
websites of G.L. Pharma GmbH. Password-
protected areas require the collection and 
storage of personal data in the course of 
registration. We process the following personal 
data of registered users of our websites: name, 
contact details, stamp number. The reason for 
this is that users can use the log-in section of 
our websites as well as the related services. The 
legal reason for the processing is the consent of 
the user. The data will not be transferred to 
third parties. 
 
 
 
 
 
Processing purpose  “pharmacovigilance“:  
 
The term pharmacovigilance covers the 
monitoring of medicinal products used for 
prophylaxis, diagnosis or treatment of diseases 
in the period after their authorization.  
 
In the course of reports of adverse reactions we 
process the following personal data: name and 
contact details of the notifying person. The legal 
reason for the processing is the ensurance of 
high standards of quality and safety of health 
care and of medicinal products or medical 
devices, prescribed by law. Due to legal 
obligations, the personal data will be 
transferred to the European Medicines Agency 
(EMA), the Austrian Federal Office for Safety in 
Health Care (BASG) and Hungarian GYEMSZI as 
well as to the marketing authorization holder of 
the relevant product.  
 



termék forgalomba hozatali engedélye 
tulajdonosának továbbítjuk.  
 
 
Hogyan tároljuk a személyes adatokat?   
 
A személyes adatokat kizárólag addig őrizzük 
meg, amíg az a szerződéses kapcsolat vagy 
jogszabályi kötelezettség céljának eléréséhez 
szükséges. Ezen időszak után a személyi 
adatokat névtelenítjük vagy töröljük. 
 
 
Milyen jogai vannak Önnek mint érintettnek? 
 
 
A hatályos adatvédelmi törvény szerint Ön az 
illetékes személytől a következőket kérheti: 
 

- Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. 
cikk) 

- Kijavítási és töröltetési jog (GDPR 16. és 
17. cikk) 

- Az adatfeldolgozás korlátozásához való 
jog (GDPR 18. cikk) 

- Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 
20. cikk) 

 
Mindezek mellett Önnek a következőkhöz is 
joga van,  

- visszavonhatja a személyes adatai 
feldolgozásához adott beleegyezését 
(GDPR 13. Cikk 1 (c) pont és 14. cikk 2 
(d) pont) 

- tiltakozhat személyes adatainak 
kezelése ellen (GDPR 21. Cikk) 

- panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál 
(GDPR 13. Cikk 2 (d) pont és 14. cikk 2 
(e) pont) 

Ki a felelős azért, hogy feldolgozza az 
adataimat az itt megadott Adatvédelmi 
Szabályzat szerint? 
 
G.L. Pharma GmbH 
Schlossplatz 1 
8502 Lannach 
Ausztria 
office@gl-pharma.at 
GL Pharma M.K.K.K 
1051-H Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12 
office@gl-pharma.hu 

 
 
 
 
How long will the personal data be stored?   
 
Personal data will only be stored for as long as 
it is necessary to fulfil a contractual relationship 
or a legal obligation. After this period, the 
personal data will be anonymized or deleted. 
 
 
 
Which rights do you have as a data subject? 
 
 
According to current data protection law, you 
can request the following from the person in 
charge: 
 

- Right of access by the data subject (Art 
15 GDPR) 

- Right to rectification and right to 
erasure (Art 16 and 17 GDPR) 

- Right to restriction of processing (Art 18 
GDPR) 

- Right to data portability (Art 20 GDPR) 
 
You also have the right,  

- to revoke your consent upon processing 
your personal data (Art 13 sec 1 (c) and 
Art 14 sec 2 (d) GDPR) 

- to object the processing  of the 
personal data (Art 21 GDPR) 

- to lodge a complaint with a supervisory 
authority (Art 13 sec 2 (d) and Art 14 
sec 2 (e) GDPR 

 
 
Who is responsible for processing my data in 
accordance with this Privacy Policy? 
 
G.L. Pharma GmbH 
Schlossplatz 1 
8502 Lannach 
Austria 
office@gl-pharma.at 
 
GL Pharma M.K.K.K 
1051-H Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12 
office@gl-pharma.hu  
 



 


