Adatvédelmi szabályzat
Ezt a weboldalt az Uniomedia Zrt. működteti a MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.;
cégjegyzékszám: 01-09-077842; a továbbiakban: „Merck”, illetve „mi”, „minket” stb.) megbízásából.
További részletek az impresszumban találhatók.
A jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk arról, hogy mely személyes adatait milyen célra
használjuk.

1.

Mely adatokat milyen céllal kezelünk?

a)

Milyen típusú adatokat gyűjtünk, amikor Ön a weboldalunkon böngészik 1:
Általában nem azonosítunk olyan felhasználókat, akik csak böngésznek a weboldalon. Az
általunk gyűjtött böngészési adatok tartalmazzák az Ön internetszolgáltatójának nevét, a
webhelyet, ahonnan weboldalunkra belép, a Merck-weboldalt, amelyet megtekintett,
ideiglenesen a teljes IP-címét, valamint a látogatás dátumát és időtartamát.

b)

Sütik
Sütiket használunk annak érdekében, hogy lehetővé tegyük és megkönnyítsük a weboldal
használatát. Letilthatja vagy blokkolhatja a sütiket a böngészőszoftverben; ez azonban
korlátozhatja a weboldal használhatóságát. [ADOTT ESETBEN: A sütik mellett más webes
technológiákat is használunk, például pixelcímkéket, webjelzőket vagy átlátszó GIF-fájlokat (a
továbbiakban ezek is "sütik") a fenti célokra.]
A „sütik” olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk (weboldalaink)
adatainak tárolását és azok későbbi visszakeresését az Ön számítógépén (pl. amikor Ön ismét
ellátogat a weboldalunkra). A sütik használatával például webhelyeink „emlékezni” tudnak arra,
hogy milyen nyelven jeleníthetünk meg tartalmakat Önnek.
Különbséget kell tenni a szükséges sütik, azaz technikai szempontból nélkülözhetetlen sütik2 és
az analitikai célú3 sütik, azaz olyan sütik között, amelyek az online látogatók felmérésének céljára
szolgálnak. További információért, kérjük, olvassa el részletes sütitájékoztatónkat!
Ez a weboldal Google Analyticset használ, amely a Google Ireland Limited (a továbbiakban:
„Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, és arra szolgál, hogy az analitikai célú
sütiket az Ön eszközén tárolja.4 Ez azt jelenti, hogy a felhasználókkal és a weboldal
használatával kapcsolatos információkat a Google-nak továbbítjuk, ahol azokat a nevünkben
kezelik a weboldal tevékenységével kapcsolatos jelentések összeállítása, a weboldal
látogatottságának és látogatóinak felmérése és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása céljából.
Ennek keretében az Ön IP-címét továbbítják, azonban nem kapcsolják össze a Google más
adataival. Ezenkívül (általában az Európai Unión belül) az Ön IP-címét lerövidítik, és azt a
Google csak rövidített formában menti el. Az Egyesült Államokban történő adattárolás során a
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Google az Európai Bizottság alkalmazandó határozatának melléklete szerinti általános
szerződési feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.
Böngészőbővítmény (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) telepítésével tiltakozhat az
adatai ilyen célú kezelése ellen; ezt a következő hivatkozáson keresztül aktiválhatja: <a
href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>.
c)

Az Önnel való kapcsolattartás, megkeresések megválaszolása
Amennyiben Ön a jelen szabályzatban vagy az impresszumban feltüntetett elérhetőségeinken
megkeres minket, kérdéseinek vagy megkeresésének megválaszolása céljából kezeljük az Ön
által megadott adatokat (nevét, elérhetőségi adatait, a megkeresés időpontját, tárgyát, illetve a
rendelkezésünkre bocsátott információkat). Az adatkezelés a megkeresés megválaszolásához
fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.5

d)

Jogérvényesítés
Amennyiben szükséges, az Ön adatait felhasználhatjuk jogaink vagy harmadik fél jogainak
érvényesítésére (például a szerzői jogok megsértése esetén).6

e)

Általános statisztikák és a weboldal biztonságossága:

A felhasználók böngészési adatait összesített statisztikák készítéséhez használjuk fel
(úgy, hogy a statisztikák nem az egyes felhasználók adatait, hanem több felhasználó
összegyűjtött adatait mutatják), hogy megtudjuk, mi érdekli a felhasználókat, és a
weboldalunkat és az ajánlatainkat ennek megfelelően fejleszthessük. A böngészési
adatokat az ajánlatunk biztonságosságának fenntartására, illetve helyreállítására,
továbbá műszaki hibák észlelésére és kijavítására is felhasználjuk.7
Statisztikai célokra adatokat gyűjtünk az eszközök helyéről is, ahonnan a weboldalunkat
felkeresték (statisztika készítése arról, hogy a látogatók honnan keresik fel weboldalunkat stb.);
a böngészési beállításokkal Ön szabályozhatja a felhatalmazást.8

2.

A személyes adatok címzettjei. Adattovábbítás harmadik országba

a)

Jogérvényesítés:
Jogaink érvényesítése, vagy jogaink vagy harmadik személyek jogainak védelme érdekében az
információkat megoszthatjuk az ilyen jogok jogosultjaival, tanácsadókkal és a hatóságokkal.

b)

Az adatkezeléshez igénybe vett külső szolgáltatók:
Szolgáltatásaink nyújtásában ezen a weboldalon külső szolgáltatók támogatnak minket. Ezek a
szolgáltatók az adatokat csak a Merck utasításainak megfelelően, annak ellenőrzése mellett, és
kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelik.
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Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
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Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

2

A weboldal működtetője az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 0110-047506) tárhelyszolgáltatója pedig az EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191; e-mail cím: info@ezit.hu).
A Merck az elektronikus levelezés vonatkozásában az amerikai egyesült államokbeli Akamai
Technologies, Inc. (145 Broadway Cambridge, MA 02142 U.S.A.) szolgáltatásait veszi igénybe,
mely az Európai Bizottság alkalmazandó határozatának melléklete szerinti általános szerződési
feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.
A Merck minden indokolt és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatok megfelelő védelmét az uniós jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekkel
biztosítsa.

c)

Adattovábbítás Merck-csoport vállalataihoz
A globális vállalatcsoport részeként bevonjuk a németországi Merck KGaA-t (64293 Darmstadt,
Frankfurter Strasse 250), amely támogatja a jelen weboldalhoz kapcsolódó tárolási és
adminisztrációs tevékenységünket. Ez a vállalat kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban
meghatározott célokból kezel adatokat.

3.

Adatmegőrzés

Azokat az adatokat, amelyeket a weboldalunkon való böngészés során gyűjtünk, és amelyek
jogszabály alapján személyes adatnak minősülnek (pl. a teljes IP-cím) 7 napig tároljuk, kivéve, ha
észszerűen indokolt esetben (pl. hackertámadás miatt) hosszabb tárolási idő szükséges.
A sütik közül azok, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek, a munkamenet
időtartamára tárolnak adatokat, míg a weboldal működéséhez nem elengedhetetlen sütik esetében
az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az egyes sütikhez a sütitájékoztatóban rendelt
adatkezelési idő lejártáig tart.
Az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokat a megkeresés megválaszolását
követő 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – az igények 5 év alatt évülnek el).
A személyazonosításra nem alkalmas adatok véglegesen tárolhatók.

4.

Adatvédelmi jogok és elérhetőség

a)

Általános jogok:
Tájékoztatást kérhet az Önről tárolt adatokról, és kérheti az Ön által rendelkezésre bocsátott
információk széles körben elterjedt és géppel olvasható formátumban történő átadását.
Továbbá indokolt esetben kérheti adatai törlését, helyesbítését, illetve kezelésének
korlátozását. Amennyiben az Ön személyes adatait olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk,
amely nem biztosít megfelelő védelmet, másolatot kérhet arról a szerződésről, amely
gondoskodik a megfelelő szintű védelemről.

b)

A tiltakozáshoz való jog:
Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy – saját helyzetével kapcsolatos okokból – bármikor
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben személyes adatait jogos érdekünk
alapján kezeljük (azaz, amikor az adatkezelés jogalapja a lábjegyzetben jelzettek szerint a GDPR
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6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ez különösen a weboldal látogatóival kapcsolatos statisztikai
mérések céljára, a GOOGLE ANALYTICS szolgáltatással történő adatgyűjtésre, valamint az
Önnel való kapcsolattartás és megkeresések megválaszolása céljából történő adatkezelésekre
és adatmegőrzésre vonatkozik.
Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

c)

A hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön a személyes adatai weboldalon történő kezeléséhez hozzájárult, a
hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;

d)

Kapcsolattartó:
A fenti jogok gyakorlásához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a DPOHU@merckgroup.com e-mail címen vagy postai úton a Merck székhelyének címén (1117
Budapest Október huszonharmadika utca 6-10.).
Ezen túlmenően, illetve ha aggály merül fel, az illetékes adatvédelmi hatósághoz is fordulhat,
amely esetünkben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363
Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36
(1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu).

Az adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépése: 2020.08.25.

A Helyi Weboldal használati feltételei
Felhasználási Feltételek
Ezt a Weboldalt az Uniomedia Zrt. működteti
A jelen Weboldalhoz és tartalmához való hozzáférés és annak használata tekintetében az alábbi
feltételek alkalmazandók.
A Weboldalra látogatással és annak használatával ráutaló magatartással Ön, mint a Weboldal látogatója
magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a
feltételekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt.
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A Weboldal általános tájékoztatási és oktatási célokat szolgál, és a magyarországi látogatóknak szól. A
Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy azt és annak tartalmát saját felelősségére használja. A
Weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető és nem használható egészségügyi
szakember tanácsaként, és semmilyen körülmények között nem használható bármilyen állapot vagy
betegség diagnosztizálása céljából. Kérjük, mindig forduljon kezelőorvosához vagy más egészségügyi
szakemberhez egészségügyi állapotával kapcsolatos tanácsért vagy diagnózissal, kezeléssel kapcsolatos
bármilyen információért.

1. Felelősség kizárása
A Weboldal tartalmát gondosan állítottuk össze, a jelenleg rendelkezésre álló tudás- és ismeretanyag
alapján és annak megfelelően. Mindazonáltal a Weboldalon található információk teljeskörűségéért,
illetve helyességéért sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. Kifejezetten felhívjuk a
figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy az általunk megadott adatok már nem naprakészek, továbbá a
Weboldalon megjelenő információk tartalmazhatnak elírásokat. Az Uniomedia nem vállal semmilyen
felelősséget a hiányzó vagy helytelen információkból, elírásokból eredő veszteségekért, károkért.
A Merck nem tehető felelőssé a Weboldal látogatása során a kapcsolat létrehozásával vagy a
Weboldalról történő bármilyen tartalom letöltésével kapcsolatban álló, közvetlenül vagy közvetve
felmerülő bármilyen hibáért, kárért, adatvesztésért.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tudomány és a technológia állásának megfelelő
legmagasabb technikai intézkedéseket alkalmazzuk a Weboldal vonatkozásában, ugyanakkor nem
szavatoljuk, hogy a Weboldal hiba és vírusmentesen működik, az ezekből származó károkért,
veszteségekért a Merck kizárja a felelősségét.

2. Jogi megjegyzések
Ezt a Weboldalt az Uniomedia Zrt. működteti, így a Weboldallal kapcsolatos vagy abból eredő
valamennyi jog az Uniomediat illeti meg.
Előfordulhat, hogy bármikor módosítjuk a jelen Weboldalt és/vagy akár részben, vagy teljes egészében
felfüggesztjük annak működését előzetes értesítés nélkül, saját döntésünk alapján, felelősségvállalás
nélkül. Az Uniomedia ezenkívül nem köteles naprakészen tartani a jelen Weboldal tartalmát.
Amennyiben másképp nem szerepel, a Weboldalunkon közzétett valamennyi információ, dokumentum
és nyilatkozat az Uniomedia kizárólagos tulajdonát képezi. Az Uniomedia kzírásos beleegyezése nélkül
a közzétett és szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat nem szabad importálni a Weboldalunkról más
programokba vagy weboldalakra, és az ilyen tartalmat semmilyen egyéb módon nem lehet felhasználni,
megosztani, módosítani.
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Jelen Weboldal nyilvános Weboldal, annak tartalmához bárki hozzáférhet, nincs szükség előzetes
regisztrációra.
3. Személyes adatok
Az Uniomedia különösen fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok
felhasználására vonatkozó információk az Adatvédelmi és Cookie- találhatók.

4. Tartalom
A jelen Weboldal tartalmazhat általános információkat egészségi állapottal, teszteléssel, a diagnózis
vagy életmódváltás fontosságával kapcsolatban. Kifejezetten felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ilyen
információk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem
használhatók vagy értelmezhetők egészségügyi szakember tanácsaként, és nem használhatók semmilyen
egészségi állapot vagy betegség diagnózisának felállítására.
Kérjük, mindig konzultáljanak kezelőorvosukkal vagy más egészségügyi szakemberrel orvosi
tanácsadás vagy a betegséggel és a kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás céljából.
A Weboldal ezenkívül tartalmazhat harmadik felek Weboldalaira vezető linkeket. Az ilyen linkek
kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. A harmadik felek weboldalain található tartalmakra nincs
ráhatásunk, és nem vállalunk semmilyen szavatosságot vagy garanciát azok pontosságával és
érvényességével kapcsolatban. A linkek elhelyezése ezenkívül nem jelenti azt, hogy az adott weboldal
tartalmát támogatjuk vagy jóváhagyjuk. A linkeken keresztül elérhető weboldalak felkeresése és
használata a felhasználó felelőssége.

Készítés/frissítés dátuma: 2021.08.25.

Jognyilatkozat
E Weboldal megtekintése közben ne feledje, hogy az ezen az oldalon közzétett információk kizárólag
tájékoztatás céljára szolgálnak. A folyamatos egészségügyi fejlődésnek és előrehaladásnak
köszönhetően előfordulhat, hogy az itt szereplő információk nem mindig teljesen naprakészek, és emiatt
az ilyen információkat az adott pillanatban elérhető állapotban bocsátjuk rendelkezésre.
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A Weboldal semmilyen körülmények között nem használható vagy értelmezhető egészségügyi
szakember tanácsaként, és nem használható semmilyen egészségi probléma vagy betegség
diagnózisának felállítására.
Forduljon kezelőorvosához vagy más egészségügyi szakemberhez orvosi tanácsadás vagy a betegséggel
és a kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás céljából.
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