Az EGT lakosai számára: Az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 2018. május 25-én lépett hatályba. A
GDPR módosítja és naprakésszé teszi a személyes adataival kapcsolatos jogokat, valamint azt, hogy a
személyes adatait feldolgozó cégek mit tehetnek és mit kötelesek tenni. Előírja, hogy az eddigi tájékoztatáson
túl a következő információkat is átadjuk Önnek. Ez a kiegészítő nyilatkozat felülírja a tőlünk korábban kapott
tájékoztatást.
TOVÁBBI JOGOK
A GDPR a személyes adatai vonatkozásában a már említetteken túl új és kiterjesztett jogokat vezet be. Ezek
közé tartozik:
•
Joga van helyesbíteni vagy törölni a helytelen vagy hiányos személyes adatokat, melyeket az
Abbott tárol Önről.
•
Joga van hozzáférni azokhoz a személyes adatokhoz, melyeket az Abbott tárol Önről.
•
Bizonyos esetekben joga van jogos érdekek alapján megtiltani a személyes adatai
feldolgozását.
•
Joga van ahhoz, hogy ne engedélyezze az automatizált döntéshozatalt, például a
magatartáson alapuló elemzést az Önnel kapcsolatos személyes jellemzők felmérésére. Ha
tájékoztatjuk, hogy sütiket használunk, akkor a jog gyakorlásával kapcsolatos további
információkért, kérjük, tekintse át az Adatvédelmi nyilatkozat sütikre vonatkozó részét.
•
Ha a beleegyezése vagy szerződés alapján megadja nekünk a személyes adatait, akkor joga
ahhoz, hogy kérje a személyes adatai átadását egy másik személynek, vagy ha ez
technikailag megoldható, egy másik vállalatnak.
•
Joga van panaszt tenni az országa adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, vagy kártérítést
kapni az elszenvedett károkért.
•
Ha beleegyezését adta, hogy az Abbott feldolgozza a személyes adatait, akkor joga van
hátrányok nélkül visszavonni a személyes adatai feldolgozásába adott beleegyezését.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, AMIKET TUDNIA KELL
•
Adatok nemzetközi továbbítása - A személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen
(EGT) kívüli harmadik országokba továbbítjuk, melyek nem nyújtanak az EGT-ben előírt
szintű védelmet. A személyes adatai védelme érdekében csak akkor továbbítjuk az adatait,
ha (i) az Európai Bizottság döntése ezt engedélyezi, vagy (ii) ez az EU általános szerződési
feltételeivel összhangban történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Abbott az EU általános
szerződési feltételeivel összhangban adattovábbítási megállapodásokat kötött, hogy a
személyes adatait az EGT-n kívüli harmadik országokba, többek között az Egyesült
Államokba továbbítsa. Kérjük, forduljon az uniós adatvédelmi tisztviselőhöz (lent olvashatja
az adatait), ha meg szeretné kapni a másolatát vagy hozzá szeretne férni azokhoz az
általános uniós szerződési feltételekhez, melyekkel összhangban az EGT-n kívülre
továbbítjuk az adatait.
•

Tárolás - A személyes adatait addig tároljuk, amíg arra szükség van, hogy (i) biztosítsuk
Önnek az Abbott-tól kért termékeket és szolgáltatásokat; és/vagy (ii) hozzáférést biztosítsunk
a webhelyeinkhez és szolgáltatásainkhoz. Emellett a személyes adatait addig tároljuk, amíg
arra szükség van ahhoz, hogy válaszoljunk a kérdéseire és aggályaira, valamint megfeleljünk
a jogi követelményeknek, beleértve a termékek vagy orvostechnikai eszközök
biztonságosságával kapcsolatos követelményeket. További információkért, kérjük, keresse fel
a helyi ügyfélszolgálatot vagy az uniós adatvédelmi tisztviselőt, akinek lent olvashat az
elérhetőségéről.

•

Miért van szükségünk az adataira - Azért kell megadnia a személyes adatait az Abbottnak,
hogy teljesíthessük az Önnel kötött szerződés feltételeit, biztosítsuk Önnek a kért terméket
vagy szolgáltatást, megfeleljünk a helyi törvényeknek, például a termékek vagy
orvostechnikai eszközök biztonságosságára vonatkozó törvényeknek. Ha nem adja meg az
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ehhez szükséges személyes adatokat, akkor az Abbott nem tudja biztosítani Önnek a kért
terméket vagy szolgáltatást.
•

Ügyfélszolgálat, kérdések és problémák: kérjük, kövesse az Abbott rendes javasolt
csatornáit.

•

Adatvédelmi tisztviselő: Ha kérdése van a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban,
kérjük keresse az uniós adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen: http://www.eu-

dpo.abbott.com/.
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