4.7

Marketing célú adatkezelések, szakmai célú, kommunikáció képzésekkel kapcsolatos adatkezelések, médiamegjelenések, rendezvények
Az adatkezelés célja

1. Promóciós anyagok és
hírlevelek küldése postai úton,
telefonon, emailben vagy SMSben. Például: papír alapú direkt
marketing kampány, SMS alapú
promóciós kampány, e-mailes
hírlevél,
marketing
célú
kapcsolattartás
a
látogatott
orvosokkal és kulcsfontosságú
véleményvezérekkel (un. key
opinion leaderekkel („KOL”),
egyéb szakemberekkel, Egis
kiadványok
(Bekopogtató,
Lélekemelő) eljuttatása, Egis VIP
Patika hírlevél (kereskedelmi
hírek, patikai akció felhívások, új
termék megjelenése a piacon,
szakmai hírek) küldése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az
érintettek önkéntes hozzájárulása.
A gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1)
szerint az érintett előzetes,
egyértelmű
és
kifejezett
hozzájárulása.
Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja.
A
hozzájárulás
visszavonása
nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A hozzájárulás hiányában az Egis
nem tud promóciós anyagokat,
marketing
célú
üzeneteket,
hírleveleket
és
kiadványokat
küldeni az érintetteknek.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
A címzett (például: látogatott orvos A hozzájárulás visszavonásáig (a
/ KOL) neve, születési ideje, kapcsolattartáshoz szükséges ideig,
mobiltelefonszáma,
vezetékes illetve a leiratkozásig).
telefonszáma,
e-mail
címe,
munkahelye, beosztása, lakcíme Hozzáférésre jogosult az Egis(település,
irányítószám, en belül:
utca/házszám).
Szervezeti egység: CNS és
Adott esetben a címzett patika neve, Onkológia Business Unit (BU),
címe, e-mail címe (ha egy Belföldi marketing főosztály
természetes
személy
nevét (Egis Kereskedelmi Központ,
tartalmazza).
„Kereskedőház”) - marketing
célú kapcsolattartás a látogatott
Adatok forrása: az érintetteken orvosokkal és kulcsfontosságú
kívül hatósági honlapok (pl.: véleményvezérekkel, a Belföldi
www.ogyei.gov.hu)
koordináló főosztály vezetői
asszisztense - Egis VIP Patika
hírlevél és egyéb promóciós
anyagok és hírlevelek.
Minden munkatárs a saját maga
által
gyűjtött
adatokhoz
rendelkezik
hozzáféréssel
–
orvoslátogatók, product managerek (PM), Business Unit (BU)
vezető, field force manager
(FFM).
A
hírlevelek
kiküldésével
kapcsolatos technikai feladatokat
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Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
és segítségnyújtást a Promenade
Publishing House Kft. (1125
Budapest, Tusnádi utca 19.;
jager.istvan@promenade.hu) mint
adatfeldolgozó végzi.
A VIP Patika hírlevél címlista és a
hírlevél tartalmak (kereskedelmi
hírek, patikai akció felhívások, új
termék megjelenése a piacon,
szakmai hírek) szerkesztését és
kiküldését a Masterholding
Trust Befektetési Kft. (1125
Budapest, Tusnádi utca 19.;
magyar.dora@promenade.hu;
gyarmati.edina@promenade.hu
mint adatfeldolgozó végzi.

2. Szakmai célú kapcsolattartás
a hatósági döntéshozókkal,
döntés-előkészítőkkel
(személyesen, telefonon, emailen).

GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az Egis Hatósági
döntéshozók
és
jogos érdeke.
döntéselőkészítők
neve,
mobiltelefonszáma,
vezetékes
A jogos érdek: az Egis szakmai telefonszáma,
e-mail
címe,
tájékozottságának,
jogkövető munkahelye, beosztása.
magatartásának
és
társadalmi
felelősségvállalásának erősítése.
Adatok forrása: az érintetteken
kívül hatósági honlapok (pl.:
www.ogyei.gov.hu)

A kapcsolat fennállásáig.
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
Szervezeti egység: CNS és
Onkológia Business Unit (BU),
Belföldi marketing főosztály
(Kereskedőház).
Minden munkatárs a saját maga
által
gyűjtött
adatokhoz
rendelkezik
hozzáféréssel
–
orvoslátogatók, product manager-

67

Az adatkezelés célja

3. Az orvosok tudományos
képzése céljából támogatás
nyújtása, az orvosok részére
szakmai kongresszusokon való
részvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az A támogatás által érintett orvosok
érintett önkéntes hozzájárulása).
neve, pecsétszáma, anyja neve,
születési helye és ideje, lakcíme,
Az érintett jogosult arra, hogy telefonszáma,
e-mail
címe,
hozzájárulását
bármikor munkahely neve és címe, beosztása,
visszavonja.
A
hozzájárulás végzettség/szakképzettség,
visszavonása
nem
érinti
a nyelvtudás, szakmai társasági
hozzájáruláson
alapuló,
a tagság, továbbképzési központ,
visszavonás előtti adatkezelés melynek tagja.
jogszerűségét.
A hozzájárulás hiányában az Egis
nem tud az orvosok tudományos
képzése
céljából
támogatást
nyújtani és lehetővé tenni a szakmai
kongresszusokon való részvételt.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
ek (PM), Business Unit (BU)
vezető, field force manager
(FFM).
A hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonása
hiányában az esetleges adózási
kötelezettségek
teljesítése
tekintetében: annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított
5 év, amelyben az adóról
bevallást,
adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni,
illetve bevallás, adatbejelentés,
bejelentés hiányában az adót meg
kellett volna fizetni (Art. 78. § (3),
202. § (1)).
Számviteli bizonylatok esetén: 8
év (Számviteli Törvény 168-169.
§).
Szervezeti egység: CNS és
Onkológia Business Unit (BU) és
Egészségügyi
kapcsolatok
osztálya
(Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)
jelentés készítése céljából, illetve
kongresszusi
regisztráció
elvégzése céljából).
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Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
Illetékes orvoslátogató, területi
vezető (TV), Business Unit (BU)
vezető, field force manager
(FFM), asszisztens.
Az Egis az adatokat továbbítja a
kongresszus szervezőjének, annak
érdekében, hogy a kongresszus
szervezője
biztosíthassa
az
érintettek
részvételét
a
kongresszuson.
A
szervező
személyéről és elérhetőségeiről az
érintettek előzetesen tájékoztatást
kapnak.

4. Egyéni vállalkozókkal kötött
előadói, cikkírási és tanácsadási
(un.
Advisory
Board)
szerződések kezelése
A szerződéseket nyilvántartó SAP
rendszert
adatfeldolgozóként
működő társaságok üzemeltetik.

GDPR 6. cikk (1) b) pontja
(közvetlenül az érintettel kötött
szerződés
teljesítése).
Az
adatkezelés
olyan
szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.

Előadói, cikkírással kapcsolatos,
valamint tanácsadási (ún. Advisory
Board) szerződéses partner egyéni
vállalkozók telefonszáma, e-mail
címe, az előadói szerződésben
rögzített egyéb adatok (pl. az
érintett szakterülete).
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A
szerződéses
jogviszony
megszűnésétől számított 5 év
(Ptk. 6:22. § (1)).
Adózási
kötelezettségek
teljesítése tekintetében: annak a
naptári évnek az utolsó napjától
számított 5 év, amelyben az adóról
bevallást, bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás, bejelentés
hiányában az adót meg kellett
volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. §
(1)).

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Számviteli bizonylatok esetén: 8
év (Számviteli Törvény 168-169.
§).
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
CNS és Onkológia Business Unit
(BU), Egészségügyi kapcsolatok
osztály, PM, Business Unit (BU)
vezető,
asszisztens,
Kereskedőház,
létesítménygazdálkodási osztály
(LGO) (a számlához fér hozzá).
Adatfeldolgozók:
SAP
Hungary Kft.
(1031
Budapest,
Záhonyi
u.
7.;
ralph.van.uden@sap.com)
EasyCon Tanácsadó Kft. (1138
Budapest, Váci út 135-139. C
épület; info@easycon.hu)
DXC Technology Enterprice
Services Kft. (1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.)
Itelligence Hungary Informatikai
Kft.(1117 Budapest, Neumann

70

Az adatkezelés célja

5. Rendezvények bejelentése az
Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
(OGYÉI) felé - a jogszabályban
előírt
transzparencia
(átláthatósági)
követelményeknek
való
megfelelés céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

A biztonságos és gazdaságos
gyógyszerés
gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás
általános
szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény („Gyftv.”) 14. §
(10)-(13)
szerinti
rendezvény
bejelentési kötelezettség.

A
rendezvényen
résztvevők A
résztvevői
adatokat
a
(egészségügyi
szakemberek, rendezvény lebonyolítását követő
orvosok) neve és a támogatás 1 évig kell kezelni (Gyftv. 16. §
összege.
(2) f) pontja).

Például: saját rendezvény, CNS
klub,
hospital
meeting,

Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
CNS és Onkológia Business Unit
(BU), Egészségügyi kapcsolatok
osztály, orvoslátogató, területi
vezető (TV), field force manager
(FFM), Business Unit (BU)
vezető, asszisztens.

Például: Egis által szervezett
rendezvény, CNS (Central
Nervous System) klub, hospital
meeting (kórházi helyszínen
tartott rendezvény orvosok
számára),
roundtable
(rendezvény külső helyszínen az
orvosok számára)

6. Rendezvényeken való jelenlét
igazolása a jogszabályban előírt
transzparencia (átláthatósági)
követelményeknek
való
megfelelés céljából.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
János u. 1. Infopark A ép.;
info@itelligence.hu).

Az adatokat az
Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)
honlapjára töltik fel (előzetes
jelentés) www.ogyei.gov.hu.
Gyftv. 14. § (10)-(13) szerinti A
rendezvényen
résztvevő
rendezvény
bejelentési személyek
(egészségügyi
kötelezettség.
szakemberek,
orvosok)
neve,
pecsétszáma,
munkahelye,
rendezvény neve, a rendezvénnyel
kapcsolatban
eszközölt
támogatások összege, továbbá a
rendezvény támogatójának a neve.
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A
résztvevői
adatokat
a
rendezvény lebonyolítását követő
1 évig kezelik (Gyftv. 16. § (2) f)
pontja szerinti, a gyógyszerészeti
államigazgatási
szerv
általi
honlapon történő nyilvánosságra
hozatali
kötelezettséggel
összhangban).

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei

roundtable – jelenlét igazolása
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül: CNS és Onkológia
Business
Unit
(BU),
Egészségügyi
kapcsolatok
osztály, létesítménygazdálkodási
osztály (LGO) (számlázás).
Az Egis az adatokat az OGYÉI
részére kérésre továbbítja.
7.
Regisztráció
szakmai
weboldalon
(www.szakmai.nyugodtlelekkel.
hu)

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az A szakmai weboldalon regisztráló
érintett önkéntes hozzájárulás).
személy neve, pecsétszáma vagy
nyilvántartási száma, e-mail címe.
Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja.
A
hozzájárulás
visszavonása
nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A hozzájárulás hiányában az Egis
nem
tudja
az
érintetteket
regisztrálni a szakmai weboldalon.

8.
Hatósági
kapcsolatok
nyilvántartása – un. stakeholder
mapping (market access)

GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az Egis Hatósági kapcsolattartók (angolul:
jogos érdeke.
„stakeholder”)
kapcsolattartók
neve, pozíciója, vezetékes vagy
A jogos érdek: az Egis új mobil telefonszáma, e-mail címe.
termékének piaci bevezetésénél,
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Az érintett által a weboldalról
történő
leiratkozásig
(a
hozzájárulás visszavonásáig).
Az Egis birtokába nem kerül
személyes
adat,
személyes
adatot érintő műveletet az Egis
nem végez.
Az adatok gyűjtését és a weboldal
fejlesztését adatfeldolgozóként a
Square Lime Solutions Kft.
végzi
(1037
Budapest,
Mátyáshegyi
köz
9.; office@squarelime.hu).
A kapcsolattartáshoz szükséges
ideig (amíg az adott pozícióban
van az illető a kapcsolattartás
ideje alatt).

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

valamint
egyéb
hatósági
kapcsolatokat igénylő esetekben a
szükséges hatósági kapcsolattartók
feltérképezése és kapcsolattartási
adataik
nyilvántartása,
a
termékbevezetéssel
kapcsolatos
jogszabályi feltételeknek való
mielőbbi megfelelés céljából.
9.
Klinikai
vizsgálatokhoz
centrumok és vizsgálók ajánlása
az
Egis
Orvostudományi
Igazgatósága részére

10. A biológiai hatóanyagot
tartalmazó (biohasonló – azaz
törzskönyvezett
biológiai
hatóanyagot
tartalmazó
gyógyszerek
másolatai)
termékek esetén edukációs
anyagok átadása a beteget

Adatforrás:
nyilvános
weboldalakról, valamint az Egis
munkatársai
által
üzleti
kapcsolattartás
során
kapott
névjegykártyákról.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül: CNS és Onkológia
Business Unit (BU), Belföldi
marketing
főosztály,
PM,
Business Unit (BU) vezető,
market
access
manager,
nemzetközi marketing manager.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az Egis Az ajánlások által érintett vizsgálók
jogos érdeke.
neve, pozíciója, vezetékes és mobil
telefonszáma, e-mail címe.
A jogos érdek: az Egis jogos érdeke,
hogy
az
új
gyógyszerei Adatforrás: az Egis piaci ismerete,
törzskönyvezéséhez
szükséges az adott szakterületen ismert és
klinikai vizsgálatokat releváns elismert szakemberek nyilvános
területeken, releváns szakemberek szakmai életútjának ismerete.
folytassák le.

A klinikai vizsgáló centrumok és
orvosok kiválasztásához és a
kapcsolat felvételéhez szükséges
időtartamig.

Európai Gyógyszerügynökség
(European Medicines Agency
(EMA)) előírása
Remsima nevű biohasonló termék
esetében:
EMA/CHMP/589317/2013 Public
Assesment
Report
(EPAR)

A kereskedelmi kommunikáció
egy mintáját, illetve elektronikus
tervezetét,
a
kommunikáció
fajtájától függően annak eredeti
mérete
vagy
mértéke
meghatározásával, annak címzetti
célcsoportját,
terjesztésének
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A beteget kezelő szakorvosok (akik
részére az edukációs anyagok
átadásra
kerülnek)
neve,
munkahelyük
megnevezése,
aláírása.

Hozzáférésre jogosult az Egisen belül: CNS és Onkológia
Business Unit (BU), Belföldi
marketing főosztály, Business
Unit
(BU)
vezető,
PM,
Orvostudományi
igazgatóság,
Belföldi marketing főosztály (a
klinikai vizsgáló centrumok és
orvosok kiválasztása, kapcsolat
felvétel).

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

kezelő szakorvos részére, és
ennek az OGYÉI felé történő
igazolása.

http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/EPAR__Public_assessment_report/human/
002576/WC500151486.pdf

Az adatok köre

Az Egis részére előírás, hogy
edukációs programot alakítson ki a
Remisma nevű biohasonló termék
kapcsán, arra tekintettel, hogy azon
orvosok, amelyek ezen termékeket
felírják a betegeik részére, tisztában
legyenek
a
kapcsolódó
kockázatokkal és mellékhatásokkal,
ideértve különösen a fertőzések, pl.
tuberkulózis (TB) veszélyét, az
egyes reakciók és szövődmények
kockázatát (pl. túlérzékenységi
reakció, lymphoma), valamint a
gyermekek egészségére gyakorolt
fokozott súlyú kockázatokkal.
11.
A www.egismed.hu honlapon
regisztrált
szakemberek
(orvosok) regisztrációja és
felhasználási jogosultságának
azonosítása.
A felhasználói jogosultság alapján
a weboldalon keresztül az Egis
szakmai anyagokat tud eljuttatni
és Akkreditált Továbbképző

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az Vezetéknév, keresztnév, e-mail
érintett önkéntes hozzájárulása).
cím, foglalkozás (egészségügyi
szakdolgozó,
orvos,
Az érintett jogosult arra, hogy gyógyszerész),
hozzájárulását
bármikor pecsétszám/nyilvántartási szám,
visszavonja.
A
hozzájárulás szakterület (opcionális), nem,
visszavonása
nem
érinti
a felhasználói név, jelszó.
hozzájáruláson
alapuló,
visszavonás előtti adatkezelés Akkreditált
Továbbképző
jogszerűségét.
tesztekkel kapcsolatban: sikeres
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Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
módját
és
a
terjesztés
megkezdésének
időpontját
feltüntető dokumentációt 5 évig
köteles az Egis megőrizni
(3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 11.
§ (2)).
Egyéb esetben az adatmegőrzés az
átadás OGYÉI felé történő
igazolásáig tart
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül: CNS és Onkológia
Business Unit (BU)
Az adatokat az Egis az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)
részére továbbítja.
A hozzájárulás visszavonásáig,
melyet az érintett elsősorban a
regisztráció törlésével végez el.
Az Akkreditált Továbbképző tesztek
megőrzését jogszabály rendeli el.
Alapulfekvő jogszabály: 63/2011.
(XI. 29.) NEFMI rendelet 14. § (5),
valamint 64/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet 10. § (5). Eszerint a
pontérték
meghatározásának

Az adatkezelés célja
tesztek kitöltését (orvos edukáció
- orvosi online (tovább)képzés
szervezése és támogatása) tudja
lehetővé tenni. Az adatkezelés
részletes
feltételeit
a
www.egismed.hu
honlapon
található adatkezelési tájékoztató
tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

A hozzájárulás hiányában a vizsga
ténye,
regisztráció nem végezhető el, így pontszám.
pedig az Egis nem tud szakmai
anyagokat eljuttatni a weboldalon
keresztül és nem tudja lehetővé
tenni a weboldalon az Akkreditált
Továbbképző tesztek kitöltését.
Az orvosi online továbbképzés
szervezésének
jogalapja:
az
egészségügyi
szakdolgozók
továbbképzésének
szabályairól
szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet 6. § (1) és 7. § (1), valamint
az
orvosok,
fogorvosok,
gyógyszerészek és az egészségügyi
felsőfokú
szakirányú
szakképesítéssel
rendelkezők
folyamatos továbbképzéséről szóló
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
4.§ (1) a) és 5.§ (1).

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
továbbképzési alapjául szolgáló dokumentumokat a
továbbképzést szervező / az
adatszolgáltató
a
pontérték
megállapításától számított 10 évig
köteles megőrizni.
Hozzáférésre jogosult az Egis-en
belül:
Belföldi Marketing főosztály
Termékmenedzser
(PM)
reklámmenedzser

és

A
regisztrációval
kapcsolatos
technikai
feladatokat
és
segítségnyújtást a Promenade
Publishing House Kft.
(1125
Budapest, Tusnádi utca 19.;
jager.istvan@promenade.hu) mint
adatfeldolgozó végzi.
A weboldalon keresztül tett sikeres
vizsgáról az Egis értesítést küld a
www.oftex.hu / www.gyoftex.hu
oldalra
az
alábbi
adatok
továbbításával: név, nyilvántartási
szám, továbbképzési pontszám.
Az oftex.hu az orvosok a
gyoftex.hu
a
gyógyszerészek
folyamatos képzését nyilvántartó
portál. A folyamatos továbbképzést
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Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
felügyelő orvosegyetemek e portál
segítségével tartják nyilván a
továbbképzendők
megszerzett
továbbképzési pontjait, majd állítják
ki az eredményes továbbképzési
ciklusról a teljesítési igazolást.

Egyes harmadik felek hírleveleket küldhetnek természetes személyek részére promóciós célból. A hírlevelek tartalmazhatnak Egis tartalmakat (pl.
szakmai cikkek, videointerjúk, kongresszusi beszámolók, vizsgálatok összefoglalója, Egis termékek). A hírlevelek címzettjeinek listáját azonban önálló
adatkezelőként az adott harmadik fél állítja össze, és ő is küldi ki a hírleveleket. Az Egis ezzel az adatkezeléssel kapcsolatban nem gyakorol ellenőrzést,
személyes adatokat nem ismer meg, és az adatkezelés feltételeire az adott harmadik fél adatkezelési tájékoztatója irányadó.
Az alábbiakban tájékoztatásképpen felsoroljuk a legfontosabb ilyen harmadik feleket, akik tájékoztatást tudnak nyújtani adatkezelési feltételeikről:








New Promenade Kft. (1125 Budapest, Tusnádi utca 19., magyar.dora@promenade.hu, gyarmati.edina@promenade.hu, www.promenade.hu)
Life Time Media Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A, biro.andrea@lam.hu, www.lifetimemedia.hu, www.elitmed.hu)
Cassis Hungary Kft. (1053 Budapest, Képíró u. 6., titkarsag@mail.webdoki.hu, www.webdoki.hu)
eVisit Kft. (1033 Budapest, Tanuló u. 1., info@evisit.hu, www.evisit.hu)
MOK Lapkiadó Kft. (1068 Budapest, Szondi utca 100., suha.diana@weborvos.hu, www.mok.hu)
Galenus Kft. (1146 Budapest, Dózsa György út 19., vegh.agnes@galenus.hu, www.galenus.hu)
Vidal Next Kft. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., e-mail cím: a.hegybiro@pharmindex.hu)
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