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Pfizer kérdőív 
Adatvédelmi nyilatkozat 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ahhoz a kérdőívhez kapcsolódik (a „Kérdőív”), amelyet valamely vállalat, 
jogi személy nevében, illetve valamely természetes személynek (a „Kérelmező”) kell kitöltenie, aki vagy 
amely valamilyen kapcsolatot kíván létesíteni a Pfizerrel, és/vagy finanszírozási forrást vagy más jellegű 
támogatást szeretnének kapni a Pfizertől. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, vegye igénybe az 
alábbi „Kapcsolat” szakaszban ismertetett elérhetőségeinket. 

Információgyűjtés és -felhasználás 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kérdőívben személyes adatok megadását kérjük Öntől. Az általunk 
kért, és az Ön által a Kérdőív kitöltése során megadott információk személyazonosításra alkalmas 
információkat is magukban foglalhatnak, úgymint név, elérhetőség, banki információk, üzleti/szervezeti 
részletek, bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok, valamint állami tisztviselőkkel való kapcsolat. A 
Pfizer a személyes adatok feldolgozását a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében 
végzi el, ideértve az állami tisztviselők részére, üzleti lehetőség megszerzése vagy megtartása 
érdekében, folyósított korrupt kifizetések tilalmának való megfelelést.   
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében, Ön esetlegesen kötelezhető arra, hogy értesítést küldjön azon 
személyek részére, akiknek személyes adatait megadja számunkra, továbbá hogy megszerezze 
jóváhagyásukat a személyes adatok begyűjtéséhez, felhasználásához, valamint felfedéséhez.  A 
személyes adatok jelen Kérdőív keretében történő megadásával, Ön kijelenti, hogy megküldte a 
vonatkozó értesítéseket, továbbá megszerezte a szükséges hozzájárulásokat.  

 
A Pfizer az Ön által beküldött, konkrét Kérdőíven kívüli források segítségével is végezhet adatgyűjtést.  
Ezen információk származhatnak a Pfizer meglévő nyilvántartásából és/vagy harmadik felek 
adatforrásaiból is, úgymint a nyilvánosan hozzáférhető adatokat felhasználó adatbázisok, valamint, 
esetenként, olyan magántulajdonban lévő jogi személyek, amelyek a nevünkben végeznek adatgyűjtést. 

A Kérdőíven keresztül vagy azzal kapcsolatban begyűjtött információkat (az „Információk”) elemezzük a 
korrupcióellenes jogszabályokban foglalt kockázatértékelés elvégzése érdekében, valamint 
háttérellenőrzések lefolytatása céljából is felhasználhatók. A Kérdőív kitöltése önkéntes alapon történik. 
Mindazonáltal, amennyiben a Pályázó elutasítja a Kérdőív kitöltését, illetve nem áll módjában megadni 
valamennyi kért információt, a Pfizer számára akadályokba ütközhet a Kérelmezővel való üzleti kapcsolat 
létesítése, illetve a vonatkozó finanszírozási források vagy támogatás biztosítása.    

Információk felfedése és határokon átnyúló adattovábbítás 

A Kérdőíven keresztül gyűjtött személyes adatok kezeléséért felelő jogi személy az a Pfizer üzleti egység, 
amely javaslatot tett az érintett kapcsolat létesítésére, illetve a Kérelmező számára biztosítandó 
finanszírozási forrás vagy egyéb támogatás nyújtására. Ez a jogi személy adja át az Információkat az 
Egyesült Államokban bejegyzett Pfizer, Inc., részére, amely a vállalat megfelelőséggel kapcsolatos céljai 
érdekében az Egyesült Államok területén tárolja az érintett Információkat. A Kérdőívben megadott 
bizonyos információkat a világszerte működő összes Pfizer üzleti egység rendelkezésére bocsátjuk, hogy 
tudomással bírjanak arról, hogy a Kérdőív kitöltésére sor került, amennyiben a jövőben kapcsolatba 
kívánnak kerülni a Kérelmezővel. A Pfizer üzleti egységeinek és azok telephelyeinek listája megtalálható 
az alábbi weboldalon: https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Bizonyos körülmények között, a 
Pfizer társvállalatok az összes begyűjtött információhoz hozzáférést kaphatnak. Néhány esetben, 
valamely harmadik fél szolgáltató is hozzáférést kap az Információkhoz, hogy azokat a Pfizer 

https://protect-us.mimecast.com/s/8mDZC82BWgt7Zv34FweDgh


  
 

2 / 2. oldal 
 

vállalatcsoport valamely más tagja nevében, szolgáltatóként, kezelhesse, szigorú titoktartási és 
biztonsági feltételeknek eleget téve. Amennyiben esetleges megfelelőségi aggály merülne fel, az 
Információkat a Pfizer további vizsgálat alá veti és/vagy felfedheti azokat a Pfizer külső jogtanácsosai 
és/vagy a szövetségi, állami, nemzeti vagy helyi felügyeleti hatóságok felé akár az USA, akár más 
országok területén.  
 
A fent említettek szerint, a személyes információkat továbbíthatjuk az Egyesült Államokba, illetve más 
országokba, amelyek eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek. Az Európai Gazdasági 
Térséget (EGT) illetően, megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe, azaz az Európai Bizottság által 
elfogadott, a személyes adatok védelmét szolgáló, általános adatvédelmi kikötéseket.  A természetes 
személyek az alábbi weboldalon kaphatnak másolatot a fenti intézkedésekről: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Egyéni jogok 

Amennyiben bármely természetes személy, akinek személyes adatai szerepelnek a Kérdőívre adott 
válaszok között, szeretné megtekinteni, helyesbíteni, frissíteni, elrejteni, korlátozni, illetve törölni a 
személyes adatokat, illetve kérelmezi a személyes adatok hordozhatóságát (amennyiben az 
adathordozhatóságot az alkalmazandó jogszabály engedélyezi), a természetes személynek ezt jeleznie 
kell a Procurement-GDPR-Team@pfizer.com e-mail címen. A kérés teljesítése előtt, esetlegesen 
szükségesnek bizonyulhat az érintett természetes személy személyazonosságának ellenőrzése.  A kérést 
az észszerű határokon belül megpróbáljuk minél előbb teljesíteni. 
 
További információk EGT-beli személyek számára: (i) Ön panasszal élhet a vonatkozó ország vagy 
földrajzi régió adatvédelmi hatósága felé, illetve abban az országban, ahol az alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabály feltételezett megszegésére sor került (lásd http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); és/vagy (ii) vegye fel a kapcsolatot a Pfizer Adatvédelmi felelősével, akinek 
elérhetőségei a dpo.pfizer.com oldalon találhatók.  

Adatmegőrzés 

Az adatokat az alkalmazandó jogszabály által engedélyezett vagy előírt időtartamig őrizzük meg.  A 
megőrzési időszakok meghatározásához az alábbi kritériumokat alkalmazzuk: (i) az időszak hossza, amíg 
folyamatosan kapcsolatban állunk a Kérelmezővel; (ii) ránk érvényes jogi kötelezettség fennállása; vagy 
(iii) ameddig a megőrzés ajánlott jogi pozíciónk szempontjából (így például az alkalmazandó elévülési 
idő, pereskedés vagy szabályozói ellenőrzések).  

Kapcsolat 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, illetve 
azzal kapcsolatban, hogyan végzi a Pfizer a személyes adatok gyűjtését és felhasználását, vagy 
tájékoztatás szeretne kapni az adattovábbításra vonatkozóan életbe léptetett intézkedéseinkről, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot a DataProtectionUK@Pfizer.com e-mail címen, illetve levélben a 
következő címen: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS, 
United Kingdom.   

Mivel az e-mailben való kommunikáció nem minden esetben minősül biztonságosnak, kérjük, különleges 
adatokat ne közöljön a részünkre küldött e-mail üzenetben. 
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