
 

2021 – JULY – 1    1 | 24 

 

BMS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK SZÓLÓ 
ADATVÉDELMI NYILATKOZATA 

Ha Ön nem egészségügyi szakember, vagy ha további információkat szeretne megtudni általános 

adatkezelési tevékenységeinkről, akkor tájékozódjon Általános adatvédelmi nyilatkozatunkban vagy itt: 

https://www.bms.com/hu/privacy-policy.html.  

Ha Ön egy BMS klinikai vizsgálat vagy kutatási projekt résztvevője, akkor itt találja Betegeknek szóló 

adatvédelmi nyilatkozatunkat vagy itt: https://www.bms.com/hu/privacy-policy.html#studypatient. 

Elkötelezettségünk 

A Bristol Myers Squibb vállalatnál (BMS) az Ön adatainak védelme fontos számunkra . Számunkra az 

adatvédelem nem csupán a jogszabályok betartását jelenti. A BMS célja, hogy az Önről gyűjtött 

információkat a vállalati értékeinkkel összhangban gyűjtse, használja fel és ossza meg, beleértve a szigorú 

etikai normákat, a feddhetetlenséget, a befogadást, a tisztességességet és az átláthatóságot. Egy erre a célra 

létrehozott belső csapatunk ellenőrzi, hogy a BMS hogyan éri el, gyűjti, használja fel, osztja meg, tárolja, 

továbbítja, törli és védi az Önre vonatkozó adatokat. Az Ön adatainak védelme érdekében a BMS ésszerű és 

megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Amikor érintettként érvényesíti jogait, Ön felveheti velünk a 

kapcsolatot az eudpo@bms.com címen vagy az alábbiakban leírtak szerint, hogy megválaszoljuk azokat a 

kérdéseket, amelyekre a jelen nyilatkozat nem ad választ. 

1. KIK VAGYUNK 

Bristol Myers Squibb (BMS) vagyunk, a Bristol Myers Squibb Company tagja. Előfordulhatott, hogy 

adatainkat (név, cím, stb.) a jelen nyilatkozaton kívül az Önre vonatkozó adatok gyűjtésének időpontjában 

esetleg külön is megadták Önnek, például egy alkalmazásban vagy egy webhelyen kapott értesítés 

formájában vagy e-mailben, a jelen nyilatkozatra mutató linkkel együtt. Világszerte működő kapcsolt 

vállalkozásainkkal és a BMS csoporthoz tartozó egyéb, Önnel kapcsolatban álló szervezetekkel együtt mi 

vagyunk az Ön személyes adatainak adatkezelői. Ezekre a szervezetekre „BMS”, „mi”, „minket” vagy 

„miénk” néven hivatkozunk. 

Azon helyszíneket, ahol szervezeteink, létesítményeink, termékeinket forgalmazó főbb piacaink találhatók, 

valamint azon országokat, amelyekben jelen vagyunk, a www.bms.com oldalon vagy következő címeken 

találja.  

Általános%20adatvédelmi%20nyilatkozatunkban
https://www.bms.com/hu/privacy-policy.html#studypatient
https://www.bms.com/hu/privacy-policy.html#studypatient
mailto:eudpo@bms.com
http://www.bms.com/
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2. BEVEZETÉS – MIKÉNT VONATKOZIK ÖNRE EZ A NYILATKOZAT 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) azt ismerteti, hogy a Bristol Myers Squibb miként használja 

fel azon információkat („Személyes Adatok” vagy „Személyes Információk”), amelyek velünk 

kapcsolatban álló egészségügyi szakemberként, orvosként, egészségügyi intézmények személyzetének 

tagjaként és munkatársaként (mint például statisztikusok, gyógyszerészek, kórházak, klinikák, egyetemek 

képviselői), kormányzati hatóságként, nonprofit szervezetként, kulcsfontosságú véleményformálóként vagy 

influenszerként (együttesen „egészségügyi szakemberek”, „Ön”, „Öné”) Önre vonatkoznak. A jelen 

nyilatkozat akkor alkalmazandó, amikor Ön kapcsolatba lép vállalatunkkal, valamint üzleti 

tevékenységeinkkel összefüggésben. Tájékoztatást nyújt továbbá az Ön adatainak védelme érdekében 

általunk bevezetett intézkedésekről és folyamatokról. Az „Adatkezelés” vagy „Felhasználás” kifejezést 

használjuk, amikor az Ön személyes adatainak elérésére, gyűjtésére, rögzítésére, szervezésére, 

strukturálására, lekérésére, közlésére, tárolására, továbbítására, törlésére vagy egyéb módon történő 

felhasználására utalunk.  

Bizonyos esetekben személyes adatait a jelen nyilatkozatban nem ismertetett módon is felhasználhatjuk. 

Ilyen esetben mellékelünk egy kiegészítő vagy éppen az adott időpontban kiadott adatvédelmi 

nyilatkozatot, amely ismerteti az ilyen felhasználást. A jelen nyilatkozattal együtt olvassa el a kiegészítő 

magyarázatokat is. 

Az alkalmazandó jogszabályok betartása 

Amikor személyes adatait tevékenységeink keretében felhasználjuk, ezt a vonatkozó magánszféra-védelmi 

és adatvédelmi jogszabályokkal összhangban tesszük, amelybe beleértendők az ilyen felhasználásra 

vonatkozó hatósági és nemzeti jogszabályi követelmények, és adott esetben biztosítjuk Önnek a lakóhelye 

szerinti országban érvényesülő konkrét jogokat (együttesen „Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályok”). 

3. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT ONLINE 

Adatait online is gyűjthetjük, amikor a BMS vagy harmadik fél által üzemeltetett webhelyeket és egyéb online 

erőforrásokat használ, beleértve a mobilalkalmazásokat, egyéb digitális eszközöket vagy platformokat. Ez 

történhet olyan együttműködések révén is, amelyeket harmadik felekkel vagy olyan vállalatokkal kötöttünk, 

amelyek webhelyeket üzemeltetnek számunkra, vagy akikkel partneri kapcsolatban állunk termékeinkkel, 

szolgáltatásainkkal vagy tevékenységeinkkel kapcsolatban. Az alábbiakban további tájékoztatást adunk 

arról, hogyan használjuk fel az Ön adatait online.  

Ön kapcsolatba léphet a BMS vagy partnereink webhelyeivel és platformjaival, amelyek a BMS termékeihez 

és szolgáltatásaihoz, álláspályázathoz, betegtoborzáshoz, betegség ismertségéhez, tudományos 

kutatáshoz, szövetséges webhelyekhez vagy a betegtámogatási vagy -kezelési programok keretében 

használt alkalmazásokhoz kapcsolódnak. 
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Ezen együttműködések során megfelelő intézkedéseket hozunk személyes adatai megfelelő védelmének 

megkövetelése érdekében. Webhelyeink és platformjaink bizonyos területei szükségessé tehetik, hogy Ön 

adatokat küldjön be annak érdekében, hogy a BMS válaszolhasson a kérésére, lehetővé tegye az Ön számára, 

hogy hozzáférjen bizonyos területekhez vagy részt vegyen egy adott tevékenységben. Webhelyeink 

felkeresésekor kérjük, olvassa el a Jogi nyilatkozatot (https://www.bms.com/hu/legal-notice.html) is, ha 

pedig biztonságossági okokból keresi fel webhelyünket, a Farmakovigilanciai nyilatkozatot 

(https://www.bms.com/hu/about-us/contact-us.html).  

Az alábbi táblázatban olyan példákat láthatunk, amelyekben az Ön személyes adatait online használjuk fel. 

Online adatok, amelyeket webhelyeink használata során gyűjthettünk  

Elérhetőségi adatok Ha weboldalunkon található „elérhetőségünk” linken keresztül kommunikál 

velünk, elkérhetjük Öntől személyes adatait, például nevét, telefonszámát, 

szakmai adatait és e-mail címét, hogy ellenőrizhessük személyazonosságát, 

vagy válaszolhassunk kérdéseire és megjegyzéseire. 

A webhely funkciói Webhelyünk különböző funkciókat kínál, amelyeket időről időre 

módosíthatunk. Bizonyos személyes adatok megadására kérhetjük, hogy 

kommunikálhassunk Önnel ezekkel a funkciókkal kapcsolatban, és azokat 

megfelelően kezelhessük.  

Kapcsolatfelvétel 

egészségügyi 

információkkal 

kapcsolatban vagy 

nemkívánatos 

esemény bejelentése 

Ha kapcsolatba lép egészségügyi információs csapatunkkal (medinfo), vagy 

nemkívánatos eseményt jelent be egy BMS termékkel kapcsolatban, akkor 

az Ön által megadott információkat (beleértve a nevét, elérhetőségét, 

szakmai adatait és kérdéseit) dokumentáljuk és adatbázisainkban tároljuk 

annak érdekében, hogy kérését elintézhessük, és megfeleljünk a 

jogszabályoknak. 

Kapcsolatok és 

hitelesítés 

Webhelyeink és platformjaink bizonyos területei korlátozottak lehetnek. 

Megkövetelheti, hogy jelentkezzen be az Önhöz tartozó, Ön által létrehozott 

vagy általunk Önnek átadott felhasználónévvel, jelszóval és egyéb 

hitelesítési mechanizmusokkal. Ezen funkciók használatakor ez 

automatikusan lehetővé teheti számunkra, hogy bizonyos fiókadataihoz 

vagy más személyes felhasználói fiókadataihoz hozzáférjünk abból a célból, 

hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát vagy azt, hogy Ön érvényes 

engedéllyel rendelkezik-e a szakma gyakorlására.  

Az információk 

egyéb felhasználása 

Az Ön által a BMS webhelyén vagy platformjain keresztül megadott 

személyes adatokat belső céljainkra használhatjuk fel. E célok közé tartozik 

https://www.bms.com/hu/legal-notice.html
https://www.bms.com/hu/about-us/contact-us.html
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a webhely adminisztrálása, az adatelemzés, a jogi kötelezettségeinknek vagy 

belső szabályzatainknak és eljárásainknak való megfelelés. 

Sütik és hasonló 

nyomkövető 

technológiák 

Amikor különböző webhelyeinkhez, alkalmazásainkhoz és más digitális 

platformjainkhoz csatlakozik, sütiket és más hasonló technológiákat 

használhatunk, amelyek lehetővé tehetik számunkra vagy harmadik felek 

számára, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Önről. Attól függően, hogy Ön 

melyik országban lakik, feliratkozhat, illetve leiratkozhat az általunk 

használt és megjelenített opciókról vagy technológiákról. Kérjük, olvassa el 

a 0 további információkért. 

Más harmadik felek webhelyeire mutató linkek 

A felhasználók kényelme érdekében webhelyeink hivatkozásokat tartalmaznak más harmadik felek 

webhelyeire, amelyek további információkat, például oktatási vagy szakmai anyagokat, szolgáltatásokat és 

kapcsolattartókat kínálhatnak. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen más webhelyek Ön általi 

használatára. A hivatkozott webhelyek használata előtt kérjük, tekintse át azok adatvédelmi nyilatkozatát, 

hogy megtudja, hogyan használják és védik az Ön személyes adatait. 

4. MILYEN ADATOKAT KEZELHETÜNK ÖNRŐL 

Mi kapcsolatba lépünk Önnel mint egészségügyi szakemberrel és felhasználjuk az Önre vonatkozó 

információkat tevékenységeink során például klinikai vizsgálatok lefolytatására, együttműködések vagy 

kereskedelmi tevékenységek érdekében, tudományos projektek céljából, a piac megértése, illetve 

gyógyszereink és termékeink fejlesztése érdekében. Ennek során a személyes adatok különböző kategóriáit 

kezelhetjük attól függően, hogy Ön milyen interakciókat folytat a BMS-sel vagy a velünk együttműködő 

harmadik felekkel, vagy azon külső forrásokkal, ahonnan az Ön személyes adatait megkapjuk. Az 

alábbiakban ismertetjük azon fő személyes adat kategóriákat, amelyeket felhasználhatunk Önnel 

kapcsolatban. 

Példák a személyes adatok általános kategóriáira 

Elérhetőségi adatok 

Teljes név, postai és/vagy e-mail cím, telefonszám és egyéb elérhetőségi 

adatok Önről, szervezetéről vagy személyzetéről. 

Példa: Az Ön elérhetőségeit Felhasználhatjuk különösen akkor, ha Ön 

kapcsolatba lép velünk vagy együttműködik velünk, amikor 

kommunikálunk, illetve híreket, anyagokat osztunk meg Önnel, vagy 

meghívjuk, hogy vegyen részt tevékenységeinkben. 
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Azonosító információk 

Teljes név, monogram, születési dátum, fényképek, illetve a kormányzat által 

kibocsátott személyazonosító okmány, például vezetői engedély, útlevél, 

szakmai engedély száma vagy állami személyazonosító igazolvány száma.  

Példa: Annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsunk Önnek termékeinkről 

vagy a betegségekről, ellenőrizhetjük az Ön szakterületén való működési 

engedélyét (például belső platformjainkon vagy harmadik fél 

szolgáltatásokon keresztül).  

Pénzügyi információk 

Kifizetésekkel kapcsolatos információk, például az Ön bankjának címe vagy 

számlaadatai és számlaszáma, üzleti célú adózási információk vagy egyéb 

információk Önről, rokonairól, kapcsolatairól, beszállítóiról vagy harmadik 

felekről. 

Példa: Ezeket az adatokat az összeférhetetlenség hiányának ellenőrzésére, 

átvilágítás lefolytatására, a vesztegetésellenes jogszabályok betartására, 

számlázási célokra használjuk fel, amikor együttműködik velünk, tanácsadó 

testületekben vesz részt vagy szolgáltatásokat nyújt számunkra. 

Az Ön szakmai és 

háttér-információi 

Ilyen információk lehetnek például az Ön következő adatai: 

• munkakör, beosztás, oktatási információk, szakmai képesítések, 

ajánlások, receptírási előzmények, munkatapasztalat, szakmai 

engedélyek vagy orvosi azonosítószám, hálózatok és társulások, 

programok és tevékenységek, amelyekben Ön részt vett, önéletrajz; vagy 

• szerzőként vagy társszerzőként jegyzett publikációk, díjak, igazgatósági 

tagságok, szakmai konferenciák és események, foglalkoztatási státusz, 

befolyási ranghelyek, egyéni utazási és kiadási információk és egyéb 

szükséges információk, például az Önnel való együttműködések 

értékelése vagy kezdeményezése céljából. 

Példák: Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy együttműködjünk 

Önnel, amikor a BMS kiértékeli egy klinikai vizsgálat megvalósíthatóságát 

egy olyan egészségügyi szervezetnél, ahol Ön dolgozik vagy akivel 

együttműködik, amikor felhasználjuk a publikációit, szakértői testületeket 

és tanácsadó testületeket szervezünk vagy meghívjuk Önt ezekbe, vagy 

amikor adatbázisokból vagy más elérhető forrásokból megkapjuk az Ön 

adatait. 

Költések 

átláthatóságával 

Ilyen információk lehetnek többek között: 

• a város és az ország, ahol Ön praktizál; 
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kapcsolatos 

információk  

(értékátruházás) 

• az Önnek vagy szervezetének általunk teljesített kifizetés dátuma, jellege 

és értéke, amely magában foglalja az Ön által a szolgáltatásaival vagy a 

velünk való együttműködéssel kapcsolatban kapott összegeket és egyéb 

előnyöket;  

• a szervezetével és munkatársaival kapcsolatos információk; vagy 

• az Ön által a BMS-nek nyújtott kifizetésekkel és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos információk, beleértve a számlákat és az egyéb adókkal 

kapcsolatos információkat, illetve az adószámot. 

Attól függően, hogy Ön melyik országban lakik, a BMS ezeket az 

információkat az Ön hozzájárulása, átláthatósági kódexek, a jogszabályok 

vagy a rendszeres üzleti tevékenységünk folytatásához fűződő jogos 

érdekünk alapján használja fel és közli. Ezeket az információkat általában a 

BMS hivatalos weboldalain tesszük közzé.  

Kategorizálási és 

besorolási adatok 

Bizonyos esetekben személyes adatait felhasználhatjuk az Önre mint 

egészségügyi szakemberre, fő véleményformálóra vagy influenszerre 

vonatkozó profilok osztályozása, rendszerezése, rangsorolása vagy 

egyébként létrehozása céljából. Ez a tevékenység magában foglalhatja a 

következőkre vonatkozó adatok gyűjtését:  

• az Ön szakmai története, háttere, elismerései, publikációi száma, vagy  

• egyéb olyan adatok, amelyeket Öntől gyűjthetünk vagy harmadik felek 

adatbázisaiból beszerezhetünk.  

Példa: Ezeket az információkat bizonyos szoftverek, ügyfélkapcsolat-kezelő 

rendszerünk (CRM) vagy más analitikai eszközök útján is kezelhetjük. Erről a 

tevékenységről az alábbi 10 szakaszban olvashat bővebben. 

Nyilvánosan elérhető 

adatok vagy 

adatbázisokból 

elérhető adatok 

Adatokat gyűjthetünk Önről nyilvánosan elérhető forrásokból, nyilvános vagy 

magánjellegű nyilvántartásokból vagy adatbázisokból. Amikor ilyen adatokat 

gyűjtünk, felhasználhatjuk az Ön szakmai elérhetőségi, azonosító adatait és 

egyéb szakmai és háttér-információit farmakovigilanciai jelentéstételi 

célokra, és például az Ön szakterülete alapján kategóriák vagy besorolások 

létrehozására, annak értékelésére, hogy vizsgálóhelye alkalmas-e klinikai 

vizsgálatra, az e-mailek személyre szabására, valamint releváns tudományos 

és interakciós tevékenységekre az Ön vonatkozásában a leghatékonyabb és 

legrelevánsabb módon.  
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Médiaadatok és az Ön 

képmáshoz fűződői 

jogai 

Felhasználhatunk olyan médiatartalmakat, amelyek Önre vonatkozó 

személyes adatokat tartalmazhatnak, például a képeit, fényképeit, hang- vagy 

videófelvételeit.  

Példa: Az ilyen tartalom származhat eseményekből, programokból, 

interjúkból vagy más, általunk szervezett kezdeményezésekből. 

Információtechnológiai 

vonatkozású adatok  

Az internet, a webhelyek, az eszközök vagy a platformok használata során 

olyan adatokat gyűjthetünk – ideértve a metaadatokat is –, amelyek a BMS 

portáljainak, webhelyeinek, mobilalkalmazásainak, közösségi média 

csatornáinak és egyéb kapcsolódó eszközeinek (például orvosi eszközök és 

alkalmazások) Ön általi használatából származnak. Ide tartozhatnak többek 

között a következők: 

• az Ön eszközére, böngészőjére, operációs rendszerére vagy 

eszközazonosítójára vonatkozó adatok; 

• sütik és hasonló nyomkövető technológiák használatával rögzített 

adatok, amelyek elemzési információkat tartalmazhatnak; vagy 

• az Ön kérésének dátumára és időpontjára vonatkozó információk.  

Ha többet szeretne megtudni az ilyen információk általunk történő 

felhasználásáról, olvassa el az általános adatvédelmi nyilatkozatunk 14 

pontját.  

Különleges 

kategóriájú/érzékeny 

személyes adatok (ha 

jogszabály megengedi 

vagy előírja) 

Bizonyos körülmények között az Ön egészségi állapotával kapcsolatos 

adatokat vagy Önre vonatkozó érzékeny személyes adatokat gyűjthetünk, 

mint például: 

• olyan egészségügyi adatok, amelyek különleges állapotokra, étrendi 

preferenciákra vagy korlátozásokra (például ételallergiára) vagy 

fogyatékosságra vonatkoznak egy eseményen való részvétel vagy az 

irodáink felkeresése során; 

• vezetői engedély száma, vagy ahol engedélyezett vagy szükséges, az Ön 

társadalombiztosítási száma vagy bankszámlaszáma; 

• biometrikus adatok, például, ha az azonosítás, hozzáférhetőség és 

biztonság céljából szükséges a BMS létesítményeinek és 

gyártóüzemeinek látogatói esetében, illetve biztonsági, 

csalásmegelőzési vagy -felderítési célokból; 

• az Ön országának jogszabályaitól függően szöveges üzenetek vagy e-mail 

tartalom (például kéretlen kommunikációk), az Ön pontos földrajzi helye 
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alkalmazásaink, szoftvereink, eszközeink használata során, illetve 

nyomon követési technológiák használata útján, az Ön vezetői 

engedélye, bankszámlaadatai. 

A személyes adatok 

egyéb kategóriái 

Az Önről esetlegesen gyűjtött további személyes adat kategóriák 

megismerése érdekében olvassa el általános adatvédelmi nyilatkozatunkat 

itt: [BMS általános adatvédelmi nyilatkozat].  

Figyelem: A személyes adat kategóriák fenti listája nem teljes körű, és attól függően változhat, hogy Ön 

milyen módon lép kapcsolatba velünk, vagy a BMS-nek milyen típusú személyes adatokat kell kezelnie 

bizonyos tevékenységekhez. Abban az esetben, ha a BMS a jelen nyilatkozatban nem szereplő személyes 

adatokat használ fel Önről, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a gyűjtés 

időpontjában vagy az Önnel való kommunikáció során tájékoztassuk Önt azokról az információkról, 

amelyeket felhasználunk. 

5. HONNAN SZEREZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT 

Sok esetben a BMS közvetlenül Öntől gyűjt személyes adatokat (például amikor együttműködünk Önnel), de 

néha közvetetten gyűjtünk adatokat Önről nyilvános vagy harmadik fél információforrásokból, 

adatbázisokból vagy harmadik fél szolgáltatóktól. Az alábbiakban ismertetjük, hogy a BMS milyen fő 

módokon gyűjt és kezel személyes adatokat, amikor közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatba lép Önnel. 

Adatokat gyűjthetünk Önről közvetlenül: 

Például amikor: 

• klinikai vizsgálatokat, vizsgálatokat, kutatási projekteket végzünk; 

• korai hozzáférést biztosító programokat teszünk elérhetővé a betegek számára, illetve amikor Ön arra 

kér bennünket, hogy a betegek számára korai szakaszban vagy méltányossági használat céljából 

biztosítsunk valamely BMS terméket; 

• innovatív termékeket vagy eszközöket kínálunk a betegeknek, például sejtterápiákat vagy személyre 

szabott gyógyszereket; 

• Ön használja vagy felkeresi irodáinkat és létesítményeinket; 

• Ön klinikai vagy kereskedelmi tevékenységekkel összefüggésben használja webhelyeinket, 

alkalmazásainkat, eszközeinket vagy egyéb digitális platformjainkat, vagy csatlakozik azokhoz; 

• Ön különböző kommunikációs csatornákon (e-mail, telefonos ügyfélszolgálatok, orvosi információk) 

kapcsolatba lép velünk, például BMS termékekre, betegségekre vagy kezelésekre vonatkozó 

információk megszerzése érdekében; 

• Ön farmakovigilanciai vagy kockázatkezelési programokkal összefüggésben egyéb hasonló 

csatornákon (farmakovigilanciai vagy kockázatkezelési kapcsolatfelvételi pontokon) keresztül 

értesítést küld vagy egészségügyi információkat jelent a BMS részére nemkívánatos eseményekkel vagy 

https://www.bms.com/hu/privacy-policy.html
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incidensekkel kapcsolatban, amelyek magukban foglalhatnak incidenseket vagy a forgalomba hozatalt 

követő egyéb felügyeleti kötelezettségeket;  

• információkat cserélünk vagy Ön információkat kér az Önnel kötött szerződés megkötése előtt, majd 

az ilyen megállapodás időtartama alatt; 

• átvilágítást, értékeléseket végzünk, vagy amikor kiértékeljük az Ön intézményének klinikai vizsgálat 

lefolytatására való alkalmasságát, majd ezt követően, ha az Ön intézményét választjuk ki; 

• Ön kapcsolatba lép a BMS képviselőivel tevékenységeink és az Önnel való kapcsolattartás során; 

• Ön feliratkozik hírleveleinkre, vagy szeretne tájékoztatást kapni tevékenységeinkről vagy 

együttműködési lehetőségeinkről, illetve ha a jogszabály ezt megköveteli, beleegyezik abba, hogy 

promóciós anyagokat kapjon; vagy 

• személyes vagy távoli látogatásokat folytatunk, illetve információkat osztunk meg Önnel termékeinkről 

és tevékenységeinkről. 

Adatokat gyűjthetünk Önről közvetetten: 

• amikor azokat az intézménye vagy irodája weboldaláról, az internetről, a közösségi médiából és más 

digitális platformokról szerezzük meg, vagy amikor Ön ezen helyeken elérhetővé teszi személyes 

adatait; 

• amikor nyilvános vagy magánnyilvántartásokhoz, illetve publikációs adatbázisokhoz, folyóiratokhoz, 

egyesületekhez, szerkesztőségi weboldalakhoz, nemzeti nyilvántartásokhoz, szakmai 

nyilvántartásokhoz és harmadik fél által egészségügyi szakemberekről fenntartott adatbázisokhoz 

férünk hozzá;  

• farmakovigilanciai és kockázatkezelési monitoring tevékenységek végzésekor; vagy 

• amikor ellenőriznünk kell az Ön szakmai státuszát, orvosi engedélyét, vagy harmadik felektől kell 

megszereznünk ennek ellenőrzését, például nyilvánosan hozzáférhető információk, nemzeti 

adatbázisok vagy harmadik fél adatbázisok elérésével. 

6. ADATMINIMALIZÁLÁS 

Ha engedélyezett és megvalósítható, valamint az Ön adatvédelemhez való jogának védelme érdekében a 

BMS észszerű lépéseket tesz az Ön közvetlen vagy közvetett azonosítását lehetővé tevő adatok eltávolítása 

vagy anonimizálása érdekében, és minimálisra korlátozza a BMS által felhasznált vagy harmadik feleknek, 

bíróságoknak vagy kormányzati szerveknek benyújtott vagy továbbított személyes adatok mennyiségét. 

7. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELI A BMS AZ ÖN ADATAIT 

Ez egy globális nyilatkozat. A BMS az Ön adatait a szokásos tevékenységeink keretében, a jelen 

nyilatkozatban, külön nyilatkozatban meghatározott célokkal összhangban, illetve abban az esetben kezeli, 

ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik vagy előírják számunkra ezt. Ezek a célok az Ön 

lakóhelyétől és a BMS működési helyétől függően változhatnak. Ha egy adott ország jogszabályai 

korlátozzák vagy tiltják a jelen nyilatkozatban leírt bizonyos tevékenységeket, akkor mi betartjuk ezeket a 
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követelményeket. Ebbe beletartozhat, hogy tartózkodunk, illetve nem használjuk fel az Ön adatait az adott 

országban korlátozott vagy tiltott célokra. Az alábbiakban felsorolunk néhányat – de nem az összeset – a fő 

céljaink közül, amelyek érdekében felhasználhatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat.  

Fő célok, amelyek érdekében a BMS az Ön személyes adatait felhasználja 

Együttműködési és kutatási 

célokra 

Személyes adatait ebben a kontextusban felhasználjuk például a 

következőkre: 

• lehetővé tenni a BMS számára, hogy tájékozottabb és objektívebb 

döntéseket hozzon, amikor egészségügyi szakembereket, fő 

véleményformálókat vagy influenszereket azonosít és velük 

kapcsolatba lép, vagy kezeli az Önnel, szervezetével vagy 

személyzetével való együttműködést; 

• együttműködésre lépni más szervezetekkel, többek között 

magán- vagy állami szövetségekkel, intézményekkel, regionális 

vagy helyi megbeszélésekkel, élettudományi iparági 

csoportokkal, egyesületekkel és konzorciumokkal; vagy 

• az Öntől, intézményétől és személyzetétől kapott 

megvalósíthatósági, képesség- és teljesítményadatok 

megszerzésekor és értékelésekor, klinikai vizsgálatoknak vagy 

vizsgálatoknak az intézményével való lefolytatása céljából. 

Az Önnel mint egészségügyi 

szakemberrel fennálló 

kapcsolatunk kezelése 

• kapcsolatba kerülni Önnel a tudományokkal és 

tevékenységeinkkel kapcsolatosan; 

• kérdésekre és megjegyzésekre válaszolni; vagy 

• fennálló szerződéses ügyfélkapcsolatunk kezelése, beleértve 

együttműködésünket vagy az Önnek teljesített kifizetéseinket. 

Események és 

kongresszusok 

vonatkozásában 

Személyes adatait felhasználjuk rendezvények és konferenciák céljára, 

így különösen a következőkre: 

• meghívni Önt rendezvényeinkre, kongresszusainkon vagy 

tanácsadó testületeinkben való részvételre; vagy 

• a nemzetközi vagy üzleti utazások, szállodafoglalások és a 

szervezési célokból szükséges egyéb megállapodások kezelése; 

• amikor arra kérjük, hogy vegyen részt interjúkon, 

panelbeszélgetéseken, járjon el nagykövetként vagy előadóként 

egy adott területen; vagy 
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• amikor médiatartalmakat használunk (i) a vállalaton belül 

oktatási és megfelelőségi célokra, a közegészségügy, a 

betegségekkel kapcsolatos tudatosság népszerűsítésére, (ii) 

külsőleg a vállalat weboldalain, a közösségi médiában vagy 

külső dokumentumokon, amelyeket felhasználhatunk 

tanúságtételként, nagykövetségként, tanácsadásként vagy 

támogatásként márkáink, termékeink vagy egyéb 

kezdeményezéseink kapcsán. 

Ezen tevékenységek végzése során betartjuk a vonatkozó magatartási 

kódexeket, jogszabályokat és előírásokat, amelyek tilthatják a 

promóciós tevékenységek bizonyos típusait. 

Termékeinknek és 

gyógyszereinknek, illetve 

az egészségügyi ellátás 

nyújtási módjának 

támogatása és fejlesztése 

céljából 

Ilyen tevékenységek lehetnek például a következők: 

• betegtámogatási vagy menedzsmentprogramok lebonyolítása; 

• felmérésekre, kérdőívekre vagy vizsgálatokra mutató 

hivatkozások küldése;  

• konkrét piackutatási tevékenységek végzése; 

• együttműködés más vállalatokkal, iparági szövetségekkel, 

hatóságokkal, betegképviseleti szervezetekkel, például 

adatbázisok létrehozásakor vagy kutatási tevékenységek 

végzésekor, beleértve a valós bizonyítékokkal kapcsolatos 

vizsgálatokat is; vagy 

• orvosi eszközök vagy digitális egészségügyi képességek 

ajánlása, finanszírozása, adományok vagy támogatások 

felajánlása, illetve egyéb módon történő rendelkezésre 

bocsátása a betegek Ön általi jobb kezelése érdekében; 

Ezek a tevékenységek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban 

megértsük, hogyan javíthatjuk termékeink biztonságosságát és 

minőségét, illetve annak módját, ahogyan Ön egészségügyi ellátást 

nyújt betegei számára. 

Az Ön adatainak 

felhasználása klinikai 

műveleteink keretében 

Klinikai tevékenységeink többek között a következők lehetnek: 

• tanácsadás az Önt, az egészségügyi szervezeteket vagy a 

betegszervezeteket érintő tevékenységekhez; 

• betegek és klinikai vizsgálati szervezetek bevonása;  

• az Ön intézményének megbízása, értékelése és szerződtetése 

tudományos kutatás és klinikai vizsgálatok lefolytatására; 
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• a kezelésről szóló döntése meghozatalához szükséges 

szakirodalom biztosítása; vagy 

• egyéb kereskedelmi tevékenységekben való részvétel, például, 

de nem kizárólagosan, tudományos információk nyújtása. 

Marketing, kereskedelmi és 

érdeklődésalapú 

kommunikáció 

Ezt a tevékenységet akkor végezzük, amikor a BMS vagy más harmadik 

felek távolról vagy digitális úton, személyesen vagy hírleveleken 

keresztül kapcsolatba lépnek Önnel a következőkre vonatkozóan: 

• egészségügyi, orvosi és tudományos információkra vonatkozó 

tartalom; vagy 

• eseményekre vagy más kezdeményezésekben való részvételre 

való meghívások, amelyek piackutatást, betegtámogató 

programokat vagy felméréseket foglalhatnak magukban; 

Amikor ilyen kommunikációt küldünk Önnek, az ilyen tartalmat az Ön 

szakmai területére és érdeklődési körére szabhatjuk. További 

információkat a sütikről szóló szakaszban talál. 

Kategorizálási és besorolási 

célok 

A kategorizálás és besorolás lehetővé teszi számunkra, hogy 

kapcsolatba lépjünk Önnel, meghívjuk, hogy beszéljen a 

hirdetőtáblákon vagy együttműködést javasoljunk velünk. Ide 

tartozhatnak többek között a következők:  

• belső értékelések vagy elemzések végzése Önről, amelyek az Ön 

szakmai tevékenységeire és eredményeire vonatkozó 

visszajelzésein, értékelésein, besorolásain vagy 

teljesítményértékelésein alapulnak; 

• szakmai profilok létrehozása az Ön publikációi, szakértelme és 

közösségében való tudományos elismertsége alapján; vagy 

• az Ön besorolása vagy egyéb rangsorolása az Ön szakterületén 

dolgozó más szakemberek között. 

További információkat az alábbi szakaszban talál. 

Megfelelünk a jogi, iparági 

legjobb gyakorlatoknak és 

etikai kötelezettségeknek 

vagy magatartási 

kódexeknek 

Önre vonatkozó személyes adatok felhasználása, amikor: 

• közöljük a hatóságokkal, hogy mennyit fizetünk Önnek 

(átláthatóság/értékátruházás), vagy hogy Ön milyen előnyökre 

vagy juttatásokra tehet szert a velünk való együttműködés 

során; 

• érvényesítjük használati feltételeinket vagy egyéb törvényes 

jogainkat; 
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• farmakovigilanciai monitorozási és jelentéstételi 

tevékenységeket végzünk; 

• a kormányzati szervek kéréseinek való megfelelés, például 

farmakovigilanciai és jelentéstételi célokból, illetve 

kockázatkezelési programok;  

• meg kell felelnünk az iparági normáknak, belső 

szabályzatainknak, valamint a megvesztegetés- és 

korrupcióellenes jogszabályoknak;  

• átvilágítást végzünk, elkerüljük az összeférhetetlenséget vagy 

auditot végzünk a nem helyénvaló magatartás felderítése, 

megelőzése, kivizsgálása érdekében, illetve kivizsgálások vagy 

viták esetén. 

Stratégiai és kutatási célok 

elérése 

Például, amikor kulcsfontosságú véleményformálókkal vagy 

tanácsadókkal dolgozunk együtt, hogy tájékozottabb és objektívebb 

döntéseket hozhassunk, vagy tudományos kutatásokkal 

összefüggésben. 

Kommunikáció Önnel üzleti 

tevékenységünk keretében 

Például üzleti tevékenységeink keretében a magánszemélyekkel, jogi 

személyekkel és intézményekkel folytatott kommunikáció, beleértve a 

képzések tartását és a termékeinkkel kapcsolatos tudatosság 

növelését. 

Biztonsági, 

csalásmegelőzési vagy 

bűnfelderítési és -

megelőzési programok 

lefolytatása 

Például az Ön adatai biztonságának és titkosságának biztosítása, 

biztonságos környezet biztosítása a rendezvényeinken 

eseményeinken, létesítményeinkben vagy hálózatainkban. 

Vizsgálatok, 

büntetőeljárások vagy jogi 

követelések elleni 

védekezés 

Amikor az Önre vonatkozó adatokat a jogaink védelme vagy a 

harmadik felek jogainak védelme érdekében megőrizzük. Bizonyos 

esetekben előfordulhat, hogy az ilyen információkat harmadik 

feleknek, bíróságoknak vagy kormányzati szerveknek kell 

beküldenünk vagy átadnunk.  

Bármely más cél, amely releváns a Bristol Myers Squibb és az egészségügyi szakemberek közötti 

kapcsolat szempontjából. 
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8. HOGYAN INDOKOLJA A BMS AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK FELHASZNÁLÁSÁT 

Ebben a szakaszban az Ön személyes adatainak a fő adatkezelési tevékenységeinkhez kapcsolódó 

felhasználására vonatkozó jogi indokokat ismertetjük (amelyekre gyakran „ jogalapként” hivatkozunk). Azt 

a jogalapot fogjuk használni, amely az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos célnak és körülményeknek 

leginkább megfelel. Az alábbiakban elmagyaráztuk, hogy milyen jogalapot választhatunk vagy vagyunk 

kötelesek használni az Ön személyes adatainak kezelése során.  

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor személyes adatai kezeléséhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. 

Dönthetünk úgy is, hogy engedélyét kérjük személyes adatai kezeléséhez, például önkéntes 

kezdeményezések vagy tevékenységek keretében.  

Figyelem: az Ön lakóhelye szerinti országtól függően előfordulhat, hogy a BMS-nek nem kell külön jogalapra 

támaszkodnia az Ön személyes adatai felhasználásának alátámasztására, beleértve a személyes adatoknak 

az Ön országán kívüli továbbítását is. Ha azonban az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy megfelelő 

jogalapra van szükség, a gyűjtés időpontjában vagy az Önnel való kommunikációnk során tájékoztatjuk Önt 

arról, hogy milyen jogalapra támaszkodunk. Ha az Ön országának jogrendszere megköveteli, hogy Ön 

hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, amikor kapcsolatba lép velünk, akkor az ilyen adatok 

felhasználása előtt megszerezzük az Ön hozzájárulását. 

Az alábbi táblázatban további részleteket olvashat arról, hogy milyen jogalapokra vagy jogalapok 

kombinációjára támaszkodunk az Ön személyes adatainak kezelése során. 

Jogalapjaink Példák az Ön személyes adataival végzett tevékenységeinkre 

Jogos üzleti vagy 

magánérdekeinkre 

támaszkodunk 

klinikai és kereskedelmi tevékenységeink keretében, valamint az Ön 

lakóhelye szerinti ország jogszabályaitól függően ezen jogalapra 

támaszkodhatunk a következők során: 

• kereskedelmi tevékenységeink, üzleti kapcsolataink és műveleteink 

végzése; 

• ha szükséges a saját vagy harmadik fél tudományos és statisztikai 

kutatási céljaihoz; 

• kapcsolatfelvétel Önnel (személyesen vagy távolról), hogy bemutassuk 

Önnek termékeinket vagy kutatásainkat, oktatási vagy promóciós 

anyagokat küldjünk, piackutatási célból kapcsolatba lépjünk Önnel, 

meghívjuk eseményekre, felméréseket küldjünk, betegtámogatási 

vagy menedzsment programokat folytassunk, vagy részt vegyünk 

tanácsadói testületi üléseken.  

• annak felmérése és megértése, mi az Ön pozíciója a szakterületén belül 

más egészségügyi szakemberekkel összehasonlítva, az Ön 
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márkáinkról, termékeinkről és kezdeményezéseinkről alkotott 

véleményének megértése; 

• távoli és személyes interakciók során, beleértve az elektronikus 

marketing célokat (leiratkozás), valamint az Önről szóló információkat 

tartalmazó adatbázisaink fenntartása érdekében; vagy 

• ahol ez megengedett, az Önre vonatkozó információk elemzésének, 

kategorizálásának vagy besorolásának céljából. 

Az Önnel fennálló 

szerződéses kapcsolat 

alapján 

Személyes adatait felhasználjuk és megőrizzük például: 

• amikor értékeljük a megvalósíthatóságot és az intézménye 

teljesítményét egy vizsgálat lefolytatása szempontjából; 

• amikor engedélyt adunk a rendszereinkhez való hozzáférésre;  

• amikor együttműködünk Önnel projekteken és klinikai vagy 

kereskedelmi tevékenységeink során; 

• számlázási, audit vagy átvilágítási célokból; vagy 

• az Önnel fennálló szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatos egyéb 

célokra. 

Az alkalmazandó 

jogszabályok betartása 

céljából 

Személyes adatait felhasználhatjuk – beleértve a megőrzést vagy a 

hatóságokkal való megosztást is –, ha azt az alkalmazandó adatvédelmi 

jogszabályok lehetővé teszik vagy előírják, mint például: 

• a hatóságok részére a farmakovigilanciai monitorozási 

tevékenységekről, incidensekről vagy egyéb forgalomba hozatal 

utáni felügyeleti kötelezettségekről való válaszadás vagy 

értesítés;  

• klinikai vizsgálatokkal és klinikai kutatással összefüggésben; 

• amikor Ön kapcsolatba lép velünk orvosi információkkal 

kapcsolatos kérdésekkel; 

• amikor a kiadások átláthatósága érdekében az alkalmazandó 

jogszabályoknak vagy iparági magatartási kódexeknek 

megfelelően közzétesszük, hogy mennyit fizetünk Önnek; vagy 

• az iparági szabványoknak, belső szabályzatainknak, illetve a 

megvesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályoknak való 

megfelelés; 

• átvilágítási tevékenységek végzése, az összeférhetetlenség 

elkerülése,  

• auditok végzése, illetve adózási és számviteli célokból 
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• kötelességszegések észlelése, megelőzése vagy kivizsgálása; 

vagy 

• a kormányzati szabályozó hatóságok, ügynökségek, bíróságok 

vagy más harmadik felek jogi eljárások során történő 

megkeresésére való válaszadás, például vizsgálatok vagy viták 

esetén. 

Az Ön hozzájárulásával  

Az Ön előzetes engedélyére akkor támaszkodhatunk, ha az Ön országának 

jogszabályai ezt megkövetelik tőlünk, például az Ön személyes adatainak 

felhasználására, közlésére, harmadik feleknek történő átadására vagy 

harmadik felekkel történő megosztására vonatkozóan, beleértve a 

lakóhelye szerinti országon kívül is. Más esetekben az Ön előzetes 

hozzájárulását kérhetjük, vagy tiltakozási jogot biztosítunk Önnek, például 

a következő esetekben: 

• Önnel való kapcsolatfelvétel, távolról vagy személyesen annak 

érdekében, hogy elektronikusan (feliratkozás vagy leiratkozási jog 

útján) kereskedelmi kommunikációt küldjünk Önnek, például 

direkt marketing, piackutatás, felmérések, együttműködési 

javaslatok vagy általános interakciók céljából;  

• olyan eseményekre hívjuk meg Önt, amelyek bizonyos 

egészségügyi információk gyűjtését tehetik szükségessé 

számunkra, beleértve a különleges állapotokat, allergiákat vagy az 

Ön étrendi preferenciáit; vagy 

• az Ön képeit (fényképeit, audióját vagy videóját) tartalmazó 

médiatartalom felhasználása interjúk, események vagy más BMS 

kezdeményezések során.  

 
 

9. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT 

A világ bármely részén működő multinacionális vállalatként személyes adatait megoszthatjuk az Ön 

lakóhelye szerinti országon kívüli felekkel, illetve azokhoz ilyen személyek is hozzáférhetnek. Ha Ön az 

Egyesült Államokon kívül tartózkodik, a BMS megoszthatja az Ön személyes adatait olyan országban 

található felekkel, amely országok az Ön országánál kevesebb védelmet biztosítanak, mint amilyen például 

az Egyesült Államok. Személyes adatait kezelhetjük és megoszthatjuk egyes társvállalatainkkal és a BMS 

csoport más tagjaival, beleértve a kiválasztott és jóváhagyott harmadik feleket (szállítókat és üzleti 

partnereket), amelyek világszerte segítenek nekünk működésünkben. Ilyen esetben megfelelő 
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intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz való 

jogosulatlan hozzáférést vagy azok jogosulatlan felhasználását. 

Az alábbiakban további információkat talál arról, hogy a BMS hogyan osztja meg az Ön személyes adatait a 

jogi személyekből álló csoportján belül, illetve harmadik felekkel. 

Személyes adatainak megosztása a BMS csoporton belül 

Az Ön személyes adatait gyakran megosztjuk a BMS vállalatcsoporton („BMS Csoport”) belül. Ide tartozhat 

a Bristol Myers Squibb Company székhelye az Egyesült Államokban, valamint minden jelenlegi és jövőbeli 

leányvállalata, fióktelepe, társvállalata, jogi személye és más vállalata, amelyek a BMS csoport részét 

képezik, annak tulajdonában vagy irányítása alatt állnak. Amikor belsőleg információkat cserélünk, 

megfelelő megállapodásokra és mechanizmusokra támaszkodunk, hogy lefedjük az Ön személyes adatainak 

vállalati struktúránkon belüli továbbítását, mint például a kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), a 

hatóságok által jóváhagyott vagy hozzájáruláson alapuló szerződéses megállapodások. 

Személyes adatainak megosztása harmadik felekkel 

Üzleti tevékenységünk végzése érdekében a személyes adatokat megosztjuk, illetve közöljük harmadik 

felekkel, mint például: 

• Harmadik fél szolgáltatók, konkrét üzleti tevékenységek kiszervezése céljából, külső támogatás és 

erőforrások igénylése céljából. Ebbe beletartozhatnak olyan vállalatok, amelyek informatikai 

szolgáltatásokat, klinikai vizsgálatok és vizsgálatok támogatását, marketing vagy piackutatási 

szolgáltatásokat, rendezvény-, értekezletszervező és tervezési szolgáltatásokat, illetve tehetségek 

megszerzésével vagy tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak; 

• üzleti partnerek, mint például külső tudósok és egészségügyi szakemberek, akik áttekintik és 

segítenek nekünk az egészségügyi megfelelőségi tevékenységekben, valamint intézmények és más 

szervezetek, amelyekkel együttműködünk klinikai vagy kereskedelmi tevékenységeink támogatása 

érdekében (például klinikai vizsgálatok, betegtámogató programok stb.); 

• Szabályozó és egészségügyi hatóságok, beleértve a kormányzati szerveket (mint például FDA, EMA, 

NHS), az adatvédelmi hatóságok, adóhatóságok vagy bíróságok vitás ügyekben, ha azt az 

alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik vagy megkövetelik; és 

• harmadik felek, akik részére a BMS jogilag kötelezett ilyen információkat adni, mint például a 

perekben vagy jogvitákban részt vevő más felek, gyámok, konzervátorok vagy meghatalmazással 

rendelkező személyek.  

Harmadik felekkel való együttműködés során megállapodásokat kötünk velük a személyes adatok 

kezelésére vonatkozóan, hogy az ilyen adatkezelést az utasításainknak megfelelően, bizalmas, biztonságos 

és átlátható módon végezzék, az Ön adatvédelmi jogainak védelme érdekében. Ha a harmadik féllel nem 

lehetséges megállapodást kötni, például amikor szabályozó vagy egészségügyi hatóságokkal vagy 
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bíróságokkal lépünk kapcsolatba, vagy ilyeneknek nyújtunk be jelentést, és ha ez jogilag lehetséges, 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket és ellenőrzési eszközöket 

(például álnevesítést) vezessünk be az Ön személyes adatainak védelme érdekében. 

10. BESOROLÁS, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS AZ EGYÉNEK JOGAI 

A BMS kombinálhatja az Ön személyes adatait más olyan információkkal, amelyek már rendelkezésünkre 

állhatnak Önről, vagy amelyeket nyilvános eszközökön, például tudományos és orvosi publikációkon, 

nemzeti nyilvántartásokon, szoftvereken, adatbázisokon vagy az interneten keresztül szereztünk meg. 

Továbbá belső felméréseket, értékeléseket, kategorizálást, besorolást, rangsorolást vagy értékelést is 

végezhetünk az Ön tevékenységeiről és/vagy az Ön telephelyének teljesítményéről, beleértve az elemzést is 

(adott esetben). Az alábbiakban további tájékoztatást adunk arról, hogyan kategorizáljuk, illetve soroljuk be 

személyes adatait. 

Az egészségügyi szakemberek kutatási tevékenységüknek (beleértve a publikációkat is) és készségeiknek 

(például tapasztalati éveik számának és képesítéseiknek) megfelelő besorolására algoritmust alkalmazunk. 

Az előadás tartásáért és a rendezvényen való részvételért járó díjak az egészségügyi szakemberek 

besorolásától függenek.  

Hacsak a jogszabályok nem engedélyezik, a BMS nem hoz döntéseket kizárólag az egyének adatainak 

automatizált kezelése alapján (beleértve a profilalkotást is), kivéve, ha az adatkezelést megelőzően 

ettől eltérően tájékoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy amikor bizonyos technológiákat, szoftvereket vagy 

algoritmusokat használunk, amelyek lehetővé tehetik számunkra profilok létrehozását, besorolást vagy a 

trendek és statisztikák további megértését, valaki be lesz vonva az ilyen használatból származó döntések 

érvényesítésébe.  

Ahogy az ilyen technológiák használata fejlődik, előfordulhat, hogy anélkül fogunk algoritmusokat 

használni, hogy a döntésben élő személy is részt venne. Ebben az esetben, ha ez a tevékenység szükségessé 

teszi számunkra, hogy anonimizálás nélkül kezeljük az Ön személyes adatait, eleget teszünk minden 

vonatkozó jogi követelménynek, például felhívjuk a figyelmét erre és tájékoztatjuk Önt a döntésben 

alkalmazott logikáról, valamint a személyes adatainak ilyen jellegű felhasználásának jelentőségéről és az 

Önt érintő várható következményeiről. A lakóhelye szerinti országtól függően Önnek joga van kérni, hogy az 

ilyen döntést élő személy hozza meg. 

11. MILYEN JOGAIM VANNAK, ÉS HOGYAN GYAKOROLHATOM AZOKAT 

Önt számos jog illeti meg van az általunk kezelt személyes adataira vonatkozóan (ez az Ön lakhelye szerinti 

országtól és az általunk alkalmazott jogalaptól függ). Jogainak gyakorlása leggyakrabban ingyenes. 

Előfordulhat, hogy tisztáznunk kell a kérését, és el kell magyaráznunk, hogy teljesíthetjük-e azt, vagy a 

teljesítése korlátozott az Ön helyzetében. Bármikor felveheti a kapcsolatot a BMS-sel a eudpo@bms.com 

címen), hogy többet megtudjon jogairól és arról, hogyan gyakorolhatja azokat a legcélszerűbben.  

mailto:eudpo@bms.com
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Az alábbiakban felsoroljuk az Ön országától függően alkalmazható egyéni jogokat.  

Jogában állhatnak a következők: 

• másolatot kérhet az Önről általunk tárolt személyes adatokról; 

• helyesbíttetheti az Önről általunk tárolt személyes adatokat; 

• adott esetben megkaphatja személyes adatai géppel olvasható másolatát (hordozhatóság); 

• kérheti tőlünk, hogy töröljük személyes adatait, vagy korlátozzuk azok felhasználását; 

• adott esetben tiltakozhat személyes adatainak általunk bizonyos célokból történő kezelése ellen, 

például amikor marketing célokra használjuk fel azokat (leiratkozás); és 

• ha Ön megadta nekünk hozzájárulását a személyes adatai felhasználására vonatkozóan, akkor 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez befolyásolná ezen adatainak a BMS által a 

hozzájárulás visszavonása előtt történt felhasználását. 

Kivételek az Ön jogai alól 

Előfordulhatnak kivételek a jelen nyilatkozatban ismertetett adatvédelmi jogaival kapcsolatban. Ez attól 

függ, hogy Ön melyik országban lakik, miért kezeljük személyes adatait, és hogy kérése csorbíthatja-e mások 

jogait. Ha nem tudjuk teljesíteni adatvédelmi jogai gyakorlására vonatkozó kérését, például ha adatait 

szabályozási célokból vagy jogi követelés kivizsgálása, érvényesítése vagy védelme céljából őrizzük meg, 

akkor ezt elmagyarázzuk Önnek, amikor kapcsolatba lép velünk. 

Példa  

Ha arra kéri a BMS-t, hogy ne küldjön Önnek marketing célú e-mail üzeneteket, megőrizhetjük e-mail címét 

és egyéb kapcsolattartási adatait, ha Önnel más tevékenységet folytatunk, például ha szerződésünk van 

Önnel, vagy ha jogi vagy hatósági kötelezettségünk van arra, hogy megőrizzük az Ön elérhetőségi adatait. 

Kapcsolatfelvétel velünk 

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy miként használjuk fel személyes adatait, kérjük, 

forduljon adatvédelmi irodánkhoz az eudpo@bms.com címen.  

Figyelem: Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kell kérnünk Öntől, hogy ellenőrizhessük 

személyazonosságát. Ha kérése összetettebb, vagy ha nagyszámú kérést intézett hozzánk, hosszabb időt 

vehet igénybe, hogy válaszoljunk Önnek, de minden késésről tájékoztatjuk Önt. Önnek nem kell díjat fizetnie 

azért, hogy másolatot kapjon személyes adatairól (illetve hogy bármely más jogát gyakorolja). Azonban 

észszerű díjat számíthatunk fel, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. 

 

Panasz benyújtása az illetékes hatóságnál 

Egyes országokban jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy illetékes 

hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük vagy jogait sértjük. Például az 

Európai Unióban megtalálja az illetékes adatvédelmi hatóságok listáját, beleértve a lakóhelye szerinti ország 
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illetékes hatóságát is, ha ide kattint, vagy ha ellátogat a https://edpb.europa.eu/about-

edpb/board/members_en oldalra. 

12. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT 

Arra törekszünk, hogy személyes adatait ne őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami az adatgyűjtés eredeti 

célját képező konkrét üzleti célhoz szükséges. Ezt követően, kivéve, ha jogszabály előírja az adatok további 

megőrzését, anonimizálhatjuk, korlátozhatjuk, blokkolhatjuk vagy törölhetjük azokat.  

Bizonyos esetekben a BMS hosszabb ideig is megőrizheti az Ön személyes adatait valamely fennálló célból, 

és olyan módon vagy formátumban, amely bizonyos azonosítók megőrzését követelheti meg a BMS-től. Ilyen 

esetben archiválhatjuk, és megfelelő intézkedéseket tehetünk, amelyek magukban foglalhatják az Ön 

személyes adatainak, az azokhoz való további hozzáférésnek és azok felhasználásának korlátozását, 

letiltását, kiiktatását, álnevesítését, kódolását vagy korlátozását. Amikor rendszereinkben megőrizzük és 

tároljuk az Önnel kapcsolatos információkat, akkor a vállalati szabályzatunknak és az alkalmazandó 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően adatmegőrzési ütemterveket vezettünk be.  

A megfelelő megőrzési időszak meghatározása során figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, 

jellegét és érzékenységét, az illetéktelen felhasználás vagy közlés esetén fenyegető kár potenciális 

kockázatát, az adatkezelés céljait és azt, hogy ezek a célok más módon is megvalósíthatók-e, valamint a 

vonatkozó jogi kötelezettségeket.  

13. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖNRE VONATKOZÓ ADATOKAT 

Technikai és szervezési ellenőrzési eszközöket alkalmazunk az általunk tárolt személyes adatai védelme 

érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen adatkezelést, adatvesztést, közlést, felhasználást, 

módosítást vagy megsemmisítést. Adott esetben titkosítást, álnevesítést (például kulcskódolást), 

azonosításra alkalmatlanná tételt és egyéb olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek segíthetnek nekünk 

az Önnel kapcsolatos információk védelmében, beleértve az adataihoz való hozzáférés visszaállítását célzó 

intézkedéseket is. Szolgáltatóinktól is megköveteljük, hogy betartsák az észszerű és elismert adatvédelmi és 

adatbiztonsági követelményeket.  

Technológiáinkat és folyamatainkat rendszeresen tesztjük és felülvizsgáljuk, beleértve üzleti partnereink és 

beszállítóink felülvizsgálatát is, hogy biztonsági ellenőrzési eszközeink hatékonyak maradjanak. Ezenkívül 

személyes adatait anonimizálhatjuk, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelynek érdekében a 

BMS eredetileg ezen adatokat gyűjtötte. 

14. SÜTIK ÉS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK 

Attól függően, hogy Ön melyik országban tartózkodik, a webhelyeinken elérhető hozzájárulás-kezelő 

eszközök segítségével kezelheti a sütikkel és hasonló nyomon követési technológiákkal kapcsolatos 

preferenciáit. Ez a szakasz a sütikre és hasonló nyomkövetési technológiákra vonatkozik – itt elmagyarázzuk, 

hogy mit jelent az Ön számára a sütik és hasonló nyomkövetési technológiák általunk történő használata, és 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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hogyan tilthatja le a nyomkövetést (például a feliratkozási vagy leiratkozási preferenciák használata útján). 

Amikor olyan adatokat gyűjtünk, amelyek lehetővé tehetik számunkra az Ön azonosítását, a jelen nyilatkozat 

egyéb szakaszai alkalmazandók. 

Mik azok a sütik? 

A süti egy kis adat, amellyel kapcsolatban egy webhely arra kéri a böngészőjét, hogy tárolja az Ön eszközén 

annak érdekében, hogy emlékezzen az Önre vonatkozó információkra, például a nyelvi preferenciáira vagy 

bejelentkezési adataira. Az ilyen sütiket, amikor azokat mi helyezzük el, elsődleges sütiknek nevezzük. 

Harmadik féltől származó sütiket is használhatunk – ezek olyan sütik, amelyek a meglátogatott webhely 

tartományától eltérő tartományból származnak (például a közösségi média, azonnali üzenetküldő, CRM 

vagy marketing platformok, illetve reklámcégek által használt sütik). A sütikkel, a sütik típusával és a sütik 

kezelésével kapcsolatos további információkért, beleértve azok blokkolását és törlését, kérjük, látogasson 

el a http://www.allaboutcookies.org oldalra.  

Az alábbiakban felsoroljuk a sütik és hasonló nyomkövető technológiák fő kategóriáit, amelyeket akkor 

használhatunk, amikor Ön webhelyeinkhez csatlakozik, webalapú platformjainkat, alkalmazásainkat, 

eszközeinket használja, amikor elektronikusan kommunikál velünk, vagy amikor elektronikus 

kommunikációt kap tőlünk („Online Használat”). Tudjon meg többet arról, hogy a BMS milyen célokra 

használhatja fel ezeket a technológiákat az Ön általi online használat esetén. 

Milyen kategóriájú sütiket használhat a BMS? 

A webhelyeinken Ön által eltöltött munkamenet során általában bizonyos típusú sütiket használunk 

(„munkamenet sütik”). A felhasználói élmény javítása, illetve a preferenciák és beállítások megjegyzése 

érdekében használhatunk olyan sütiket, amelyek az Ön eszközén maradnak, kivéve, ha Ön eltávolítja őket 

(„állandó sütik”). Amikor sütiket használunk webhelyeinken és más digitális szolgáltatásainkban, az ilyen 

technológia a következőket tartalmazhatja:  

A BMS által használható sütik és nyomkövetési technológiák kategóriái  

Nélkülözhetetlen 

sütik („kötelező”) 

Ezek a sütik és nyomkövetési technológiák lehetővé teszik webhelyeink 

működését és webhelyünk biztonságának javítását az Ön online 

használata érdekében, például amikor Önnek hitelesítenie kell vagy 

bejelentkezési funkciókat kell használnia webhelyeink korlátozott 

részének eléréséhez (például a betegek vagy orvosok bejelentkezési 

adatainak, illetve az oldalkiválasztásnak a weboldal vagy alkalmazás 

korlátozott oldalaira vagy területeire történő eljutás érdekében történő 

használata). 

http://www.allaboutcookies.org/
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Teljesítmény sütik Ezek a sütik lehetővé tehetik a BMS számára a következőket: 

• webhelyeink fejlesztése; 

• a nyelv vagy más preferenciák megjegyzése, amikor Ön navigál; vagy  

• egyéb funkciók használata webhelyeinken, alkalmazásainkban, 

platformjainkon és eszközeinken az Ön általi online használat 

javítása érdekében. 

Közösségi média 

sütik 

Bizonyos BMS webhelyeken közösségi média bővítményeket 

használhatunk annak érdekében, hogy Ön érdekes tartalmakat oszthasson 

meg vagy bizonyos fiókokhoz csatlakozhasson, hogy megossza velünk 

személyes adatait. Az ilyen platformok hozzáférhetnek az Ön navigációs 

előzményeihez, és a saját feltételeik szerint gyűjthetnek adatokat az Ön 

böngészési folyamatáról. Több információt talál, amikor csatlakozik 

webhelyeinkhez.  

Elemző sütik Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megismerjük 

webhelyeink használatát, statisztikákat állítsunk fel használatukról és 

meglátogatásaikról (pl. az egyes meglátogatott oldalakra vonatkozó 

információk, a felhasználó mennyi ideig tartózkodik egy adott oldalon, 

mennyi időbe telik letölteni egy adott oldalt, milyen felhasználói 

műveletek történnek az egyes oldalakon (kattintás, kiválasztás stb.). 

Egyéb nyomkövetési technológiák  

Harmadik féltől származó szoftverek vagy webhelyek, mobilalkalmazások, eszközök, webalapú platformok 

vagy más online használat esetén a technológia bizonyos beépített nyomkövetési technológiákat 

tartalmazhat. Ide tartozhatnak többek között a következők:  

• webjelzők, webszerveradatok és hasonló technológiák; 

• nyomkövető pixelek, amelyeket képként szerepeltethetünk az Önnel folytatott kommunikációnkban.  

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, Ön mikor olvas elektronikus kommunikációt, hogy 

pontosabb és relevánsabb tartalmat küldjünk Önnek, és javítsuk kommunikációnkat. Az ilyen 

technológia használatakor összesített vagy anonimizált információkat kaphatunk. Bizonyos esetekben 

személyes adatokat gyűjthetünk Önről, többek között a következőket:  

- helyadatok (például a város, a régió, és honnan nyitotta meg az e-mailt); 

- az Ön IP-címe;  
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- böngésző- és eszközadatok: például mobil vagy asztali operációs rendszer (OS), e-mail szoftver 

típusa, eszköz és felhasználói ügynök; vagy 

- elektronikus kommunikációnk megnyitásának időpontja és dátuma.  

• egyéb nyomkövetők, amelyek lehetővé teszik az olyan funkciókat, mint a csevegésbotokon keresztüli 

távoli interakciók, az azonnali üzenetküldés és a webhelyeinken található egyéb online funkciók vagy 

a tevékenységeinkhez általunk használt harmadik féltől származó szoftverek. 

Miért használunk sütiket a webhelyünkön? 

A jelen nyilatkozatban és a fenti szakaszban ismertetett magyarázaton kívül különböző esetekben 

használunk sütiket vagy hasonló nyomkövető technológiákat, például a következő célokra: 

• A felhasználói élmény hatékonyabbá, gyorsabbá és egyszerűbbé tétele: az Ön preferenciáinak 

megjegyzésével, mint például a preferált nyelv, a kijelző és egyéb beállítások, a munkamenet 

fenntartása és hitelesítési célok. Ez segít nekünk abban, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk 

Önnek. Ezeket a sütiket munkamenet-azonosító sütiknek, hitelesítési sütiknek és felhasználói 

felület testreszabási sütiknek is nevezik. 

• Hasznos ismeretek szerzése az oldal használatának módjáról: információk gyűjtése a látogatók 

számáról és az egyéb felhasználásokról. Ez segít nekünk webhelyeink fejlesztésében. Ezeket a 

sütiket elemző sütiknek is nevezik. Ebből a célból olyan szolgáltatásokat használunk, mint a Google 

Analytics, ami azt jelenti, hogy a Google és hasonló beszállítók is hozzáférhetnek ezekhez az 

információkhoz (beleértve az Ön IP-címét és bármely más berendezésazonosítóját, mint például az 

IMEI-számot és a MAC-címet).  

• Egyszerű hozzáférés biztosítása webhelyeinkhez. Ez segít nekünk irányítani Önt, megosztani a 

tartalmainkat olyan webhelyeken, mint a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a YouTube vagy a 

Pinterest, vagy lehetővé tenni Önnek, hogy megossza az érdeklődési körébe tartozó tartalmakat. 

Amennyiben ilyen technológiát használunk, ezek a „közösségi média beépülő modulok” sütiket és 

hasonló technológiákat tárolhatnak az Ön számítógépén vagy más eszközén. Ez azt jelenti, hogy a 

közösségi oldalak hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz (beleértve az Ön IP-címét is), és 

azonosíthatják, hogy Ön kapcsolatba lépett a BMS webhellyel.  

• Ön felé irányuló marketingkommunikációnk fejlesztése. Bizonyos sütiket, például a webjelzőket 

vagy nyomkövető pixeleket harmadik fél rendszerek, például ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek 

vagy más szolgáltatók is használhatnak, akik az e-mail kampányok kezelésében segítenek nekünk. 

Ezek a nyomkövetők lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük kommunikációnk sikerét 

és az Önnel megosztott tartalom relevanciáját. Ez lehetővé teheti számunkra, hogy csökkentsük az 

Önnek küldött e-mailek számát, és olyan tartalmat, tudományos információkat vagy 

kezdeményezéseket nyújtsunk Önnek, amelyek jobban megfelelnek az Ön érdeklődési körének. 
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Hogyan kifogásolhatja vagy utasíthatja el a sütiket? 

Az Ön országának jogszabályaitól függően – különösen az Európai Unióban – vagy tájékoztatjuk Önt, vagy 

előzetes engedélyét kérjük (feliratkozás), mielőtt nyomkövetési technológiákat helyeznénk el az eszközén, 

vagy tiltakozási (leiratkozási) jogot biztosítunk Önnek a jelen szakaszban ismertetett célokból. Az Ön 

webböngészője, e-mail szoftvere (például a Microsoft Outlook vagy a Google Gmail) és az Ön által használt 

egyéb kliensek alatt beállítható a sütik és hasonló nyomkövetők kezelése, és ezek akár el is utasíthatók. Ne 

feledje azonban, hogy ha a böngészőjét úgy állítja be, hogy automatikusan elutasítsa a sütiket, akkor a 

webhelyek meglátogatásakor a felhasználói élménye nem lesz ugyanaz: a preferenciáit nem lehet 

megjegyezni, bizonyos funkciók elveszhetnek, és előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a webhelyek 

bizonyos területeihez vagy funkcióihoz.  

Az általunk használt sütikkel kapcsolatos további részletekért olvassa el az alábbi sütitáblázatot, vagy adott 

esetben a megfelelő sütikkel kapcsolatos nyilatkozatot az Ön által használt webhelyen.  

15. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI 

A BMS időről időre frissítheti ezt a nyilatkozatot oly módon, hogy annak bármely módosítását közzéteszi 

ezen a webhelyen. Ha lényeges módosításra kerül sor, a BMS feltűnő értesítést helyezhet el ezen a 

webhelyen, és ha ezt jogszabály írja elő, erről közvetlenül is értesíti Önt. 

16. KAPCSOLATFELVÉTEL 

Ha kérdései vannak a jelen nyilatkozattal kapcsolatban, vagy további információkat szeretne kapni 

adatvédelmi gyakorlatunkról, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az eudpo@bms.com címen 

vagy írjon nekünk postai levelet a következő címre: 

Helyi szervezet / 

adatkezelő 

Bristol Myers Squibb Kft 

MOM Park, Building A, 6th floor 

Alkotás u. 53, Budapest 

H-1123 Hungary 

Európai adatvédelmi 

tisztviselő 

Bristol Myers Squibb 

Data Protection Officer  

Engineering Building, Cruiserath Drive, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland. 

eudpo@bms.com  
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