ADATKEZELÉSI- ÉS
RÉSZVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen tájékoztató a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
(székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552,
képviseli: Oliver Rozboril, Dr. Fábián Zsolt és Ksenija Setlere) mint Adatkezelő
(továbbiakban: Adatkezelő) által indított, „Süldő- és fiatal koca menedzsment” megnevezésű
Zoom webkonferencia (a továbbiakban: Esemény) tekintetében megvalósított személyes
adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.
I. A Tájékoztatóval kapcsolatos főbb információk
Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen
túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a
hatályos jogszabályi előírások és a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint végzi.
Jelen Tájékoztató 2021.01.27. napján lép hatályba.
Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden, az Eseményre regisztráló természetes személyre (a
továbbiakban: Érintett vagy Ön). Jelen Tájékoztató az Érintett által a regisztráció során
megadott Érintetti adat tekintetében megvalósított adatkezelésre terjed ki.
Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás az Érintettek
közvetlen értesítésével valósul meg.
Adatkezelő főbb adatai:
cégnév: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.
cégjegyzékszám: 01-17-000552
képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt fióktelep-vezetők
e-mail: dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com
tel.: +36 1 299 8900
Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek
bármelyikén.
A jelen Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások –
így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által
meghatározott fogalmaknak.
Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi
előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.

II. Az Eseményre történő regisztráció és részvétel során megvalósított egyes adatkezelések
Az Eseményre történő regisztráció, továbbá bármilyen egyéb, az Eseménnyel kapcsolatos
tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett
regisztrációkor kifejezett előzetes hozzájárulásán alapul.
a) Az adatkezelés céljai, érintett adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama:
Adatkezelés célja
Az Érintettnek az
Eseményen való
részvételi
szándékának
regisztrálása, e célból
a regisztráció és az
Érintett részvételének
biztosítása (online
előadás
meghallgatása,
kérdések feltevése).
Eseménnyel
kapcsolatos
információk Érintettel
történő megosztása
(emlékeztető emailek küldése,
előadások anyagának
e-mailen való
megküldése)
Állatorvosi kamarai
tag érintett esetén,
annak biztosítása,
hogy a sikeresen
elvégzett akkreditált
online oktatással járó
kreditpontok
jóváírásra kerüljenek
az illetékes kamaránál
Az esetleges
mellékhatásfigyelésre és
bejelentésre
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítse

Érintett adatok
név, e-mail cím,
telefonszám;
állatorvosok esetén
(amennyiben a
kreditpontok
jóváírását igénylik):
pecsétszám, Kamara
neve

Jogalap

Megőrzési idő

az Érintett
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pont)

legfeljebb az
előadássorozat
lezárultáig (tervezett
időpont: 2021.
február 26.)

e-mail cím

az Érintett
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pont)

legfeljebb az
előadássorozat
lezárultát követő 15
napig (tervezett
időpont: 2021.
március 14.)

Név, pecsétszám,
kamara neve,
előadássorozat
teljesítésének ténye

az Érintett
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pont)

Előadássorozat
teljesítésétől
számított 5 év

mellékhatás
bejelentés esetén az
ezzel kapcsolatos
adatok

jogi kötelezettség
teljesítése (különös
tekintettel az
állatgyógyászati
termékekről szóló
128/2009. (X.6.)
FVM rendeletre)
(GDPR 6. cikk (1) c)
pont)

a bejelentéstől
számított 10 év

Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: az
Eseményen Ön nem tud részt venni; releváns információk biztosításának elmaradása.
Állatorvosi kamarai tag esetén az akkreditált képzésért járó kreditpontok kamarai jóváírásának
elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.
b) Akkreditált képzés
Az Esemény az állatorvosi kamaráknál tagsági jogviszonnyal rendelkező, továbbképzésre
kötelezett állatorvosok számára akkreditált képzésnek minősül. Az Eseményen történő
részvételért 3 kreditpont szerezhető. A kreditpontok megszerzésének feltétele az Esemény
három előadásának teljes megtekintése, továbbá a hozzájárulás megadása az adatok kamarával
történő megosztásához, és a pecsétszám megadása. A megszerzett kreditpontok jóváírása
érdekében az Adatkezelő a jóváírási igényt és az Eseményen történt részvétel igazolását az
illetékes kamara részére megküldi. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a kreditpont
megadása kizárólagos kamarai hatáskörbe tartozik, arra Adatkezelőnek ráhatása nincsen.
c) Zoom, mint felület
Az Esemény a Zoom felületén tekinthető meg. A Zoom a Zoom Video Communications, Inc.
(California) által üzemeltett videochat szolgáltatás. Az Esemény a Zoom szolgáltatásra történő
regisztrációval tekinthető meg, mely regisztráció egyben a jelen Tájékoztatóban megjelölt
hozzájárulás megadásának is tekintendő.
A regisztrációval Ön a Zoom szolgáltatás felhasználójává válik. A Zoom szolgáltatást a Zoom
Video Communications, Inc. biztosítja, saját szerződési feltételei alapján, mely elérhető a
https://zoom.us/terms weboldalon. A Zoom szolgáltatásra történő regisztráció során a Zoom
saját jogán kezeli az Ön által megadott személyes adatokat. A Zoom adatkezelésére nézve
bővebb információt a https://zoom.us/privacy weboldalon talál.
Az Eseményen történő részvétel és a regisztráció során Önnek lehetősége van beállítani, hogy
milyen jellegű sütik használatát engedélyezi. A sütiket a https://zoom.us honlap kezeli és
használja, mely sütik tekintetében a Zoom Video Communications, Inc. saját jogú
adatkezelőnek tekintendő. A használt sütikről bővebb információt talál a
https://zoom.us/cookie-policy weboldalon.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k korlátozása vagy tiltása kihatással lehet az
Eseményen történő részvételre.
III. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás
Amikor Ön a Zoom felületére regisztrál, a regisztráció során megadott adatait a Zoom Video
Communications, Inc., mint a Zoom felület üzemeltetője, megosztja az Adatkezelővel. Ezen
adatmegosztás során a Zoom Video Communications, Inc. az Adatkezelő adatfeldolgozójaként
jár el.
A fentieken túlmenően Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

IV. Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása
1. Adattovábbítás
Az Adatkezelő az adatok adatfeldolgozó részére történő hozzáférhetővé tételén túlmenően
kizárólag az alábbi esetben osztja meg és továbbítja az Eseményen történő részvétellel
kapcsolatban megszerzett információkat:
Az Adatkezelő megoszthatja az Ön személyes információit harmadik személyekkel az alábbi
esetekben:
1. Állatorvosi kamarai tag esetén, amennyiben a tag kéri az akkreditált képzéssel
szerezhető kreditpontok kamarai jóváírását, az Ön személyes adatait, ideértve az
eseményen történő részvétel tényét, az Ön tagságát nyilvántartó állatorvosi kamara
részére átadjuk.
2. Akkor és olyan mértékben, ha és amilyen mértékben azt valamely hatóság vagy bíróság
előírása vagy olyan tőzsde szabályai megkövetelik, amely hatóság vagy bíróság hatálya
alá az Adatkezelő tartozik.
3. Ha az Adatkezelő valamely jogszabályi előírásnak való megfelelés céljából erre köteles,
vagy a felhasználási feltételek vagy egyéb megállapodások alkalmazásának vagy
érvényre juttatásának érdekében, illetve az Adatkezelő, az ügyfelek vagy mások
érdekeinek, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges felfedni
vagy megosztani az Ön személyes adatát.
4. Ha az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.
2. Adatbiztonság
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében,
hogy:
-

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.

Elkötelezettek vagyunk az Ön információjának biztonsága mellett. Sajnos az interneten történő
információ-átadás nem teljességgel biztonságos. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz
az Ön személyes adatainak védelme érdekében, de garantálni nem tudja a Honlapra feltöltött
adatok biztonságát, így minden adatközlés az Ön saját felelősségére történik.
3. Adatok fizikai tárolása
Az Öntől gyűjtött adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja.

Az Adatkezelő minden ésszerűen elvárható és szükséges intézkedést megtesz az adatok
biztonságos és a jelen adatkezelési Tájékoztatónak és az irányadó adatvédelmi szabályozásnak
megfelelő kezelése érdekében, és gondoskodik róla, hogy a teljesítési segédei, adatfeldolgozói
is ennek megfelelően járjanak el.
Adattovábbításra harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő
vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által
biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Az
adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség
terheli.
V. Az Érintett jogai
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van
az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást
kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is;
b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen
a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte,
célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási
idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás,
automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat
helyesbítését;
d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
- az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
- az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az
adatkezelésre
- az adatkezelés jogellenes
- jogi kötelezettség előírja a törlést
- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával
kapcsolatban került sor;
e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben
az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot
továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az
Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez
kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor
lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a
jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson
vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott
adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és
az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a
dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Lechner

Ödön fasor 10. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az
Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az
Érintettek rendelkezésére.
Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése
érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által
nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az
Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az
Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli
kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő
beazonosítást kezdeményezni).
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később,
mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb
határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés
eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a
megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél
a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben
jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a
bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és
Információszabadság Hatóság előtt.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket,
hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az
Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.
VI. Eseményen történő részvétellel kapcsolatos további feltételek
Online fórum
Az élő online fórumban való részvétel során az Érintett által feltett kérdések, kijelentések,
továbbá az Érintett neve az Eseményen részt vevő egyéb személyek és Adatkezelő számára
megismerhetőek, ebben a körben nyilvánosak.
VII. Szerzői jog, felhasználás
1. Felhasználás
Ezen Esemény tartalma a Boehringer Ingelheim cégcsoport tulajdonát képezi és szerzői jogi
védelem alatt áll. Az Eseménnyel kapcsolatos dokumentumok (pl. videók, képzési anyagok,
összefoglalók) az Érintettek által – az Érintett által történő megtekintés kivételével – semmilyen
módon nem használhatók fel.
A dokumentumok bármilyen más célú felhasználása szigorúan tilos és polgári jogi, illetve
büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A jogszabályok megsértői ellen eljárás indul.

2. Szerzői jogi figyelmeztetés
Copyright © 2021 Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe.
Minden jog fenntartva!
3. Márkajelzésekkel kapcsolatos figyelmeztetés
A Boehringer Ingelheim megjelölés, továbbá a Boehringer Ingelheim termékeinek itt használt
márkanevei – bármilyen betűtípussal írva, a ® jel használatával és e nélkül is – a Boehringer
Ingelheim cégcsoport tagjainak márkajelzései. A cégek és termékek itt használt neve az adott
név tulajdonosának márkajelzése lehet. Ezen márkajelzések, a Boehringer Ingelheim név és a
logó engedély nélküli, vagy a megadott engedély feltételeitől eltérő használata szigorúan tilos
és jogszabályba ütköző.
Az itt megemlített termékek minden országban más-más márkanévvel, címkével,
csomagolással és minőséggel rendelkezhetnek. Amennyiben felvilágosításra van szüksége,
forduljon az Adatkezelőhöz.
4. Felelősségi kérdések
Minden erőfeszítést megtettünk, hogy helytálló és friss információkat tegyünk közzé. Azonban
a Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói nem garantálják a dokumentumokban
foglalt információk és a hozzájuk tartozó képi elemek bármilyen célra való megfelelőségét.
Minden dokumentumot és képi elemet erre vonatkozó felelősség nélkül közlünk. A Boehringer
Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói ezennel minden garanciát és feltételt elutasítanak
ezzel az információval kapcsolatban, beleértve a forgalmazásra, felhasználhatóságra, névre és
tiszteletben tartásra vonatkozó garanciákat és feltételeket. Mindenfajta hozzáférés és az adatok
használata, valamint azok tartalma a felhasználó felelőssége. A Boehringer Ingelheim
cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy
közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért,
függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból, vagy más jogtalan
cselekedet eredményeként, a Honlapon található információk használatával vagy
továbbadásával következett be.
Az állatgyógyászati készítményekről szóló dokumentumok használata nem helyettesíti az
állatorvossal való konzultációt. Ha valamilyen állategészségi problémával kapcsolatban
felvilágosításra van szüksége, forduljon állatorvosához!
Az itt található információkat rendszeresen módosítjuk. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és
/ vagy beszállítói az itt található termékekkel vagy programokkal kapcsolatban bármikor
végezhetnek fejlesztéseket vagy változtatásokat.
***

