Adatkezelések az Egis külső kommunikációi során - támogatást kérő megkeresések, Egis Tudományos Technológiai Központ
látogatása, fotók, videók készítése, Egis által hirdetett nyereményjátékokon való részvétel
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

1.
Magánszemélyek
támogatást
kérő
megkereséseinek
ügyvitele,
válaszadás
az
érintettek
számára.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az Az Egishez támogatást kérő
érintett önkéntes hozzájárulása.
megkereséssel forduló személyek
a támogatás elnyerése érdekében
Egészségügyi
adatok személyes adatokat adnak meg
tekintetében: GDPR 9. cikk (2) a) anyagi, szociális és egészségügyi
pontja – az érintett kifejezett állapotukkal, személyes jövőbeni
hozzájárulása.
céljaikkal,
terveikkel
kapcsolatban. Általában: név,
Az érintett jogosult arra, hogy elérhetőség
(email
cím,
hozzájárulását
bármikor telefonszám),
családi
visszavonja.
A
hozzájárulás körülmények,
betegségre
visszavonása nem érinti a vonatkozó adatok.
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Az Egis társadalmi/vállalati
felelősségvállalása
(angolul:
„Corporate
Social
Responsibility”,
rövidítve:
„CSR”) keretében támogatást
nyújt civil szervezetek (pl. a
Magyar Vöröskereszt) számára.
A támogatás kizárólag civil
szervezetekre korlátozódik, de
előfordul,
hogy
magánszemélyek is fordulnak
támogatás kéréssel az Egishez,
és közölnek ezzel kapcsolatban
személyes adatokat. Az Egis
ezeket a megkereséseket az
érintettek
tájékoztatása
érdekében megválaszolja (a

A hozzájárulás hiányában az
érintett kérését nem lehet
megválaszolni.

Az adatok köre

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei
Az
érintett
hozzájárulása
visszavonásának hiányában az
Egis a válaszadás időpontjáig
őrzi az adatokat. Az e-mailben
érkezett megkeresések 30 napon
belül kerülnek törlésre.
Hozzáférésre jogosult: az Egisen belül a Külső kommunikációs
osztály munkatársai, akik a
beérkező leveleket kezelik és a
szponzorációs
ügyintézéssel
foglalkoznak.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Kötelező azonosító adatok
esetén az adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) b) pontja – az
adatok az ETTK-ba való
látogatás biztosításához és
szükség esetén tájékoztatás
céljából
szükségesek
(pl.
esemény
időpontjának
változása,
tájékoztatás
a
programokról
és
azok
időpontjáról,
további
részletekről). Az azonosító
adatok nélkül az érintett nem
látogathatja az ETTK-t.

Kötelező
azonosító
adatok
szervezett
látogatáshoz
(pl.
Modern Gyárak éjszakája, vagy
egyéb rendezvényen történő
részvételhez): név, e-mail cím.

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei

megkeresések elutasításával).

2.
Interaktív
részvétel
biztosítása az ETTK (Egis
Tudományos és Technológiai
Központ) látogatása során.
Az ETTK-t iskolás csoportok,
szakmai csoportok (pl. orvosok,
gyógyszerészek, gyógyszertári
asszisztensek), munkavállalók
és
azok
hozzátartozói
látogathatják előre egyeztetett
időpontban,
bizonyos
eseményekkor
pedig
a
nagyközönség is látogathatja (pl.
Modern Gyárak Éjszakája).

Nem
kötelezően
bekért
(hozzájárulás alapján kezelt)
adatok esetén az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a)
pontja – az Ön önkéntes
hozzájárulása.
Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja. A hozzájárulás

Az adatok a látogatást követően
törlésre kerülnek. A targoncajátékon elért eredményt az Egis
csak akkor tárolja, ha a játékos
azt maga menti el és az adatot
addig kezeli, amíg valaki jobb
eredményt nem ér el, azaz az
Nem
kötelezően
bekért érintett le nem kerül a toplistáról.
(hozzájárulás alapján kezelt)
adatok: interaktív játékokon elért Hozzáférésre jogosult az Egiseredmény (ha toplistás, úgy a játék en belül: HR igazgatóság belső
végén az érintett dönthet arról, és külső kommunikációval
hogy kívánja-e menteni az általa foglalkozó és a Képzésmegadott nevet és eredményét a fejlesztési osztály illetékes
toplistában), a látogatás során munkatársai.
készült
azon
fényképek,
amelyeket
a
látogató
a Nagyszabású rendezvény esetén
szimulátorokban készít és küld el sor kerülhet rendezvényszervező
magának az általa megadott e- cég,
mint
adatfeldolgozó
mail címre. A játékokban való igénybevételére,
ebben
az
részvétel és a fényképek készítése esetben a résztvevők azonosító
nem kötelező.
adatai átadásra kerülhetnek.
A
játékok
edukációs
célt
szolgálnak.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei

Az Egis belső és külső
kommunikációs osztályai vagy
partnerei által készített fotók és
videók (pl. Egis vagy partnerei
által szervezett rendezvényeken,
megbeszéléseken,
látogatásokon, vagy az ETTK
(Egis
Tudományos
és
Technológiai
Központ)
látogatása során, vagy interjúk
készítése
során),
valamint
bármely egyéb, az érintettek
által rendelkezésre bocsátott
fénykép, video és egyéb
médiaanyag.

A
felvétel
nyilvánosságra
hozataláig
hozzáférésre
jogosultak az Egis-en belül: a
HR
igazgatóság
és
Kereskedelmi
igazgatóság
illetékes szervezeti egységei.

visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
3. Fotók és videók, valamint
egyéb médiaanyagok (pl.
interjú) készítése az Egis belső
és
külső
kommunikációs
osztályai által (pl. Egis vagy
partnerei által szervezett
rendezvényeken,
megbeszéléseken,
látogatásokon, vagy az ETTK
(Egis
Tudományos
és
Technológiai
Központ)
látogatása, vagy interjúk
készítése során).
A felvételek megjelenési helyei:
1.
Interneten,
közösségi
médiában
(pl.
Facebook,
LinkedIn, Instagram, Youtube,
Snapchat, stb.),
2.
A Servier és Egis
Csoport vállalatai, kereskedelmi
képviseletei, valamint partnerei

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az
érintett önkéntes hozzájárulása.
Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
(pl. a már publikált anyagok)
jogszerűségét.
Tömegfelvételek és nyilvános
közéleti szereplésről készült
felvételek esetén nincs szükség
az érintett hozzájárulására (a
Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”).
2:48. § (2)).
A hozzájárulás hiányában a
felvétel nem készíthető el. A
törlés joga a megjelenés

A hozzájárulás visszavonásának
hiányában
az
Egis
a
felhasználási célhoz igazodóan
őrzi a felvételeket. Például:
megjelenés nyomtatott sajtóban,
határozatlan idejű megjelenés az
Egis weboldalán.
A
felvételek
készítésében,
feldolgozásában,
tárolásában
külső
megbízottak
(adatfeldolgozók) is támogatják
az Egist, mely partnerek hatályos
listája mindenkor bekérhető a
mailbox@egis.hu mail címen.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

által üzemeltetett weboldalakon,
3.
Egis applikációban és az
Egis intranetes felületein,
4.
TV-ben,
nyomtatott
sajtóban,
5.
Az Egis telephelyén
elhelyezett kivetítőkön, vállalati
prezentációkban, partnereknek
vagy munkavállalóknak szóló
információs vagy promóciós
anyagokban.
6. Egis által szerkesztett
kiadványokban.

formájára
tekintettel
gyakorolható.
Például
a
nyomtatásban már megjelent
vagy
interneten
közzétett
tartalmak nem biztos, hogy
törölhetők, mert harmadik
személy le is másolhatja őket.

Az adatok köre

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei

Az EgisNeten a munkatársak
részére elérhetővé tett, az Egis
által
szervezett
rendezvényekről vagy az Egis
munkavállalókról
készült
felvételeket (is) tartalmazó
videós adatbázis (Egis TV)
informatikai szolgáltatója:
- Videosquare Kft. (1139
Budapest, Frangepán u. 46.,
info@videosqr.com).
Az Egis belső kommunikációs
célokra használt intranet
oldalának
(EgisNet)
üzemeltetését és fejlesztését
végző informatikai szolgáltató:
- Futurion Informatikai és
Szolgáltató Kft. (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 76.,
laszlo.liszai@futurion.hu).
Az Egis belső kommunikációs
kampányait,
munkavállalóknak
szóló

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei
programjait támogató grafikai
és
vizuális
anyagok
tervezéséért és gyártásáért
felelős nyomdai szolgáltató:
- DekoRatio Reklámszolgáltató
Zrt. (1077 Budapest, Rózsa utca
36.,
takacs.eszter@dekoratio.hu).

4. Az Egis által meghirdetett
nyereményjátékon
való
részvétellel
kapcsolatos
adatkezelés.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az
Ön önkéntes hozzájárulása.
Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A
nyereményjátékban
való
részvételhez
a
résztvevők
kapcsolattartási adatait (név,
lakcím, e-mail cím) kezeljük,
illetve a nyereményjáték tárgyát
képező esetleges további adatokat
(ha ilyen van), amik a nyertesek
kiválasztásához, azonosításához
és az ajándékok kiküldéséhez
szükségesek.

Egyes
felvételeket
és
médiaanyagokat
az
Egis
továbbítja
a
nyomtatott
sajtótermékek lapkiadóihoz a
nyomtatott sajtóban történő
megjelenése céljából.
A sorsoláson nem nyert
résztvevők adatai a sorsolást
követően törlésre kerülnek. A
nyertes(ek) személyes adatait a
számviteli törvény szerint az
aktuális számviteli év +8 évig
őrizzük meg.
A
nyeremény
esetleges
postázása,
futárral
történő
szállítása esetén az Ön adatai
(név, cím) megosztásra kerülhet
harmadik féllel.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési
idő,
hozzáférési
jogok,
adattovábbítások címzettjei

A nyereményjátékkal kapcsolatos
szabályzat további részvételi Hozzáférésre jogosultak az
feltételeket rögzíthet.
Egis-en
belül:
a
Külső
kommunikációs főosztály.
Egy esetleges hatósági vizsgálat
során (pl. GVH) a Gazdasági
igazgatóság
illetékes
munkatársai is hozzáférhetnek
az adatokhoz a vizsgálathoz
szükséges
adatszolgáltatás
során.

