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NYILATKOZAT 

 
Alulírott 

név:   ……………………………………...………………………..…………… 

lakcím:  ….……………………..………………………………………………….. 

anyja neve:  ……………………………………………………………………………. 

pecsétszám:  ……………………………………………………………………………. 

 
kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Pfizer a korszerű tudásért” pályázaton (a 
továbbiakban: „Pályázat”) és amennyiben a benyújtott esettanulmányom díjazásban részesül, 
úgy részt veszek a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.; Cg.: 01-
09-167090; a továbbiakban: „Pfizer Kft.”) 2021. április 09-10-én tartandó, 2 napos infektológiai 
szakmai rendezvényén (a továbbiakban: „Rendezvény”) és előadást tartok az 
esettanulmányomról. 
 
A fentieknek megfelelően és tekintettel a Pályázat részleteire ezennel a következő 
nyilatkozatokat teszem: 
 

- elolvastam és elfogadom mind a Pályázatra vonatkozó Pályázati Felhívás, mind a jelen 
nyilatkozat 1. számú Mellékletét képző Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit; 

- megértettem az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát – különös tekintettel az 
adatkezeléssel kapcsolatos engem megillető jogokra és lehetőségekre – és 
hozzájárulok adataimnak a Pályázat lebonyolításához szükséges kezeléséhez; 

- tudomásul veszem, hogy amennyiben a Pályázat keretében díjazásban részesülök, és 
a díjazást elfogadom, úgy egy szerződés jön létre köztem és a Pfizer Kft. között, amely 
szerződés alapján a Pfizer Kft. a mellékelt Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek 
szerint jogosult felhasználni az általam a Pályázat keretében benyújtott 
esettanulmányt és a rólam a Rendezvény keretében készült fénykép felvételeket; 

- tudomásul veszem és elfogadom, hogy nem vagyok jogosult a Pfizer Kft., illetve annak 
kapcsolt vállalkozásai gyógyszereivel és egyéb termékeivel kapcsolatosan reklám-, 
ismertetési tevékenység, és egyéb kereskedelmi gyakorlat folytatására; 

- kijelentem, hogy ismerem a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény rendelkezéseit, és a Pályázat keretében nem valósítok meg 
olyan tevékenységet, amely gyógyszerreklámnak, gyógyszerismertetésnek vagy 
gyógyszerrel kapcsolatos egyéb kereskedelmi gyakorlatnak minősülne; 

- vállalom, hogy a Pfizer Kft. részére kizárólag olyan információt adok át, és az 
esettanulmány elkészítéséhez kizárólag olyan anyagot (képet, felvételt, stb.) használok 
fel, amely nem sérti harmadik személy jogait, nem áll harmadik személyt illető szerzői, 



 

2 / 6 
 

iparjogvédelmi vagy más hasonló oltalom alatt, és melyet jogszabály, illetve az érintett 
kifejezett hozzájárulása alapján átadni, illetve ilyen formában felhasználni jogosult 
vagyok.  

 
Aláírásommal ezúton hozzájárulok a személyes adataim fentiek és a mellékelt Adatvédelmi 
Tájékoztató szerinti kezeléséhez és vállalom a jelen Nyilatkozatban rögzített szavatosságot. 

 

Kelt: ______________, 2020………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 
Hozzájárulást Adó 
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„Pfizer a korszerű tudásért” elnevezésű 

PÁLYÁZAT 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás 
utca 53.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; adószám: 10591060-2-44; a továbbiakban: „Pfizer” vagy 
„Adatkezelő”) mint adatkezelő az általa kiírt „Pfizer a korszerű tudásért” pályázattal (a továbbiakban: 
„Pályázat”) összefüggésben az általa végzett adatkezelés vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja: 
 
Az Adatkezelő a Pályázatra esettanulmányt benyújtó pályázók személyes adatait a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak – így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) 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 (a 
továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit– megfelelően kezeli. 
 
1. Az adatkezelés célja 
 
Az adatkezelés elsődleges célja a Pályázat lebonyolítása és ennek körében az Önnel való 
kapcsolattartás biztosítása a Pfizer által meghirdetett Pályázatra benyújtott esettanulmánnyal 
összefüggésben. 
 
A fentiek mellett a Pályázat feltételeinek megfelelően a díjazott pályázók vállalják, hogy a díjazás 
fejében részt vesznek a Pfizer által rendezett, 2021. április 09-10-én tartandó, 2 napos infektológiai 
szakmai rendezvényén (a továbbiakban: „Rendezvény”) és előadást tartanak az esettanulmányukról. E 
körben az Adatkezelő és a díjazott pályázó között egy szerződéses jogviszony jön létre, melynek 
keretében a Pfizer jogosult a Rendezvényen fénykép felvételeket készíteni és azokat a pályázati 
kiírásnak és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően felhasználni. Ezen adatkezelés célja a 
Rendezvényen történő  fénykép felvételek készítése és ezek felhasználása. 
 
2. Személyes adatok 
 
Az Adatkezelő a Pályázat lebonyolítása körében az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: 
 
Az Adatkezelőnek a Pályázattal kapcsolatban megküldött dokumentumokban szereplő személyes 
adatait, így (a) név; (b) pecsétszám; (c) foglalkoztató intézmény; (d) beosztás; (e) telefonszám; (f) e-
mail cím; (g) lakcím; (h) anyja neve; (i) fényképe; (j) szakmai önéletrajzának tartalma. 
 
Az adatok megadása a Pályázat körében teljes mértékben önkéntes. Ennek megfelelően Ön jogosult 
megtagadni a személyes adatainak megadását. Amennyiben azonban Ön úgy dönt, hogy nem adja meg 
azon személyes adatait, amelyek a Pályázat elbírálása, teljesítése, pályázattal összefüggő 
kapcsolattartás és a díjazottak kötelezettségének teljesítése céljából szükségesek, vagy a 
hozzájárulását a későbbiekben visszavonja, úgy a Pályázatban nem tud részt venni, illetve korábban 
benyújtott Pályázata érvénytelenné válik. 
 
Az Adatkezelő a díjazottak tekintetében a fentieken túl a következő személyes adatokat kívánja kezelni: 
(a) díjazottakról a Rendezvényen készült képek 
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3. Az adatkezelés jogalapja 
 
A Pályázat lebonyolításának körében végzett adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez adott 
önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont], amelyet a vonatkozó nyilatkozat aláírásával adhat 
meg a Pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja, 
ez azonban nem érinti a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben 
vagy postai úton a lent megjelölt elérhetőségeken. 
 
Amennyiben Ön díjazott és a díjat elfogadja, úgy személyes adatainak ezt követő kezelésének jogalapja 
az Adatkezelővel fennálló szerződéses viszony lesz a GDPR 6. cikk (1) b) pontjával összhangban. 
 
4. Adatok kezelése, fénykép felvételek felhasználása, megőrzési időszak 
 
A Pfizer vállalja, hogy a Pályázat során díjazásban nem részesült pályázók által átadott adatokat 
kizárólag a jelen hozzájárulás és a vonatkozó jogszabályok alapján, a fenti cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig kezeli, kivéve, ha Ön kérelmezi 
a személyes adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően. 
 
Díjazottak esetén a Pfizer Kft. jogosult az adott az adott esettanulmányt a nyertes pályázó nevének 
feltüntetésével együtt egy, a Pfizer Kft. által kiválasztott nyomtatott kiadványban megjelentetni. A 
díjazott köteles az esettanulmányát előadni a Rendezvényen, melyről a Pfizer Kft. jogosult fénykép 
felvételeket rögzíteni. E felvételeket a Pfizer Kft. jogosult térbeli korlátozás és további külön díjazás 
nélkül saját oktatási, ismeretterjesztési vagy promóciós céljaira felhasználni és – a fenti célokkal 
összhangban.. A Pfizer Kft. a fényképfelvételeket jogosult az elkészítésüktől számított öt (5) évig 
megőrizni és folyamatosan – a fenti célokkal összhangban – használni. 
 
Felhasználásra jogosult a Pfizer Kft. bármely kapcsolt vállalkozása az adatok továbbítására irányadó 
lenti szabályok betartása mellett. 
 
 
5. Adatok címzettjei 
 
A Pfizer által begyűjtött adatokat minden olyan országban tárolhatja és kezelheti, ahol rendelkezik 
létesítménnyel, vagy amelyben szolgáltatókkal működik együtt, beleértve az Amerikai Egyesült 
Államokat és azokat a területeket, ahol kapcsolt vállalatai tevékenységüket végzik (a Pfizer vállalatait 
összesítő listáért látogasson el ide ). 
 
Az Európai Bizottság az Európai Gazdasági Térségen kívül („EGT”) néhány országot az EGT szintnek 
megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak nyilvánított (az országok teljes listája megtalálható 
itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-
protection-personal-data-non-eu-countries_en). Azon adatáttovábbítások esetére, amelyek során az 
adatok az EGT területéről az Európai Bizottság elbírálása szerint nem megfelelő adatvédelmi szintet 
biztosító országokba kerülnek, a Pfizer megfelelő intézkedéseket hozott, így például az Ön személyes 
adatainak védelme érdekében az adatokat fogadó félre nézve kötelező érvényűek az EU által 
jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek. A Kapcsolat pontban feltüntetett címen felveheti velünk 
a kapcsolatot és kérelmezheti ezen intézkedések másolatát. 
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6. Automatizált döntéshozatal 
 
 
A Pfizer nem alkalmaz profilalkotási vagy automatizált döntéshozatali eljárást az Ön adatainak 
kezelésének körében.  
 
7. Egyéni jogok 
 
Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy:  
 

• megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes 
adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról 
kaphat felvilágosítást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái és 
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatait közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk) 

• kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes 
adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk) 

• a GDPR-ban meghatározott esetekben (például az adatkezeléshez adott 
hozzájárulásának visszavonása esetén) kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 
17. cikk)  

• kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok 
további kezelésére csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség. (GDPR 
18. cikk) 

• az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az adatkezelő a 
személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa (GDPR 20. cikk) 

• bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.  
 
Amennyiben Ön díjazott és a díjat átvette, úgy a Pfizer Kft-vel fennálló szerződéses jogviszonyára 
tekintettel előfordulhat, hogy egyes jogait (pl. törléshez való jog) csupán korlátozottan tudja 
érvényesíteni. 
 
Ha kérni szeretné az Ön által számunkra megadott személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, 
frissítését, titkosítását, korlátozását vagy törlését, továbbá vissza szeretné vonni hozzájárulását, 
tiltakozna, illetve egy másik cégnek való továbbítás céljából elektronikus másolatot szeretne kérni ezen 
személyes adatokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban leírtak szerint. Az 
alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni a kérésére.  
 
Az Ön védelme érdekében, kérése teljesítése előtt szükség lehet az Ön személyazonosságának 
ellenőrzésére.  
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvántartási célokból és/vagy a módosítási vagy törlési kérelmet 
megelőzően indított tranzakciók végrehajtásához szükség lehet bizonyos személyes adatok 
megőrzésére. 
 
8. Kapcsolat 
 
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint az Ön személyes adatainak gyűjtéséért, felhasználásáért és 
közzétételéért felelős cég: 
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Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
1123 Budapest, Alkotás u. 53. 
 
Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel vagy szeretné gyakorolni 
egyéni jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@pfizer.hu e-mail-címen, vagy írjon az alábbi 
címre: 
 
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Jogi Osztály 
1123 Budapest, Alkotás u. 53. 
 
Ön az országa illetőleg régiója szerint illetékes adatvédelmi tisztviselővel is felveheti a kapcsolatot. Az 
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adataihoz látogasson el a DPO.Pfizer.com oldalra. 
 
9. Panasz benyújtása 
 
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi 
lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 

• közvetlenül a Pfizerhez, vagy az Pfizer adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az előző pontban 
rögzített elérhetőség valamelyikén; 

• panaszt nyújthat be az Ön országában vagy régiójában, vagy a feltételezett jogsértés helyén 
illetékes adatvédelmi hatóságnál. Ezen hatóságok elérhetőségeiért, kérjük, kattintson, 
látogasson el ide: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 
(Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; elérhetőségei: 
székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) 

• bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság 
követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet 
kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi 
honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.  

 


