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Utolsó frissítés dátuma: 2014. május 20.
A GlaxoSmithKline (GSK) felelősséget vállal a weboldalait látogatók személyiségi jogainak védelméért. A személyes
adatok védelme kiemelten fontos számunkra. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az adatok gyűjtésére,
továbbítására, feldolgozására, használatára és közlésére vonatkozó irányelveket, valamint a GSK honlapjainak
biztonsági irányelveit.
Kérjük ne feledje, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az offline forrásokból, illetve kommunikációkból származó információkra.
Kötelező érvényű beleegyező nyilatkozat
A honlap használatával Ön elfogadja és hozzájárul az Ön személyes azonosítására használható információknak
az Adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazott módon történő gyűjtéséhez, továbbításához, feldolgozásához és
használatához.
A GSK által gyűjtött információk leírása, valamint felhasználásuk módja:
A honlapunk látogatóitól gyűjtött adatok
A GSK csak abban az esetben gyűjt közvetlenül személyes azonosításra alkalmas adatokat (vagyis olyan adatokat,
amelyek alapján Ön beazonosítható, mint például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím), ha ezeket az adatokat egyértelműen kérjük Öntől, és/vagy ha Ön önként adta meg nekünk ezeket az adatait az oldalon. Ezeket az
információkat elsősorban arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, hogy a szolgáltatásaink és a
honlapunk tartalmának színvonalát növelhessük, hogy hasznos tanácsokkal, információkkal, valamint a termékeinkre vonatkozó hírekkel és újdonságokkal láthassuk el Önt, hogy tájékoztathassuk új GSK termékek és szolgáltatások
bevezetéséről (amennyiben Ön ehhez hozzájárult), illetve arra, hogy elkérjük az Ön véleményét termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal kapcsolatban, valamint saját belső adminisztratív és minőségbiztosítási céljainkra.
Ezt a honlapot és a benne szereplő információkat kizárólag 13 évnél idősebb látogatóink számára hoztuk létre. A 13
évnél fiatalabb látogatóink személyes azonosítására alkalmas adatokat a honlapunkon keresztül kizárólag nagykorú hozzátartozó vagy felügyelő kifejezett hozzájárulásával kérünk.
Amennyiben elérhető, a fentieken túl a GSK automatikusan gyűjt adatokat a számítógépen használt böngésző
típusáról, az operációs rendszerről, a honlapunk felkeresése előtt, illetve után meglátogatott weboldalakról, a standard szervernaplózási információkról, valamint a számítógép Ipcíméről (lásd később). Ezeket az adatokat összegyűjtjük, és olyan információkat nyerünk ki belőlük, mint például a weboldalt meglátogatók teljes száma, a honlap
egyes oldalait felkeresők száma, valamint a látogatók internet-szolgáltatóinak domain-neve. Ezeket a névtelen,
statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, látogatóink hogyan használják weboldalainkat, ezáltal
javítva szolgáltatásainkat. Ezeket az adatokat más GSK-vállalatokkal, valamint harmadik felekkel is megoszthatjuk.
IP-címek használata
Az Internet Protokoll (IP) cím egy olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz, a munkahelyi lokális hálózathoz
(LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során az Ön számítógépét azonosítja.
Az IP-cím alapján a webszerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van.
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A GSK, illetve a GSK által megbízott harmadik fél a rendszeradminisztráció, valamint az oldal használatának
ellenőrzése céljából IP-címeket gyűjthet. Az IP-címeket csak abban az esetben használjuk a felhasználók azonosítására, ha az oldal használati feltételeinek betartatását, illetve szolgáltatásunk, weblapunk, valamint egyéb felhasználóink védelmét szükségesnek tartjuk.
Cookie-k
A GSK honlapja a cookie-k felhasználásával ellenőrizheti az oldal használatát, valamint fokozhatja a weboldalt
látogatók felhasználói élményét. A cookie-k olyan kisméretű, betűkből és számokból álló szövegfájlok, amelyeket a
honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a
GSK hogyan használja fel a cookie-kat, kérjük olvassa el a Cookie-k használatára vonatkozó irányelveinket.
Hogyan történik a személyes azonosításra alkalmas információk védelme?
A GSK az ésszerűség határain belül, valamint az információ érzékenységének függvényében mindent megtesz a
személyes azonosításra alkalmas információk megfelelő védelme érdekében. A GSK számos biztonsági technológia
és intézkedés segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatokhoz illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá, azokkal visszaélést ne követhessenek el, illetve hogy az adatok nyilvánosságra
hozatalát kiküszöbölje. Ennek érdekében a GSK számára megadott, személyes azonosításra alkalmas adatokat
olyan számítógépeken tároljuk, amelyek kevés ember számára hozzáférhetőek, és korlátozott hozzáférésű biztonsági területen találhatóak. Ugyanakkor az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem garantálható.
Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes azonosításra alkalmas adatainak védelme érdekében, a honlapunkon megadott személyes azonosításra alkalmas adatainak biztonságát nem tudjuk garantálni. Ezért bármilyen
adatátviteli kockázatot Önnek kell viselnie. Bár nem garantálható, hogy adatvesztés, valamint az adatok helytelen
felhasználása, illetve megváltoztatásuk nem következik be, az ésszerűség határain belül minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket a szerencsétlen történéseket.
A személyes azonosításra alkalmas adatok megosztása harmadik felekkel
A GSK harmadik fél számára semmilyen célból nem ad el, illetve kölcsönöz személyes azonosításra alkalmas információkat. Vannak azonban olyan esetek, amikor a GSK harmadik felet bíz meg az oldallal kapcsolatos támogatási szolgáltatások nyújtásával. Ilyenkor bizonyos esetekben a harmadik fél hozzáférhet az Ön által megadott
információkhoz annak érdekében, hogy a GSK által kért szolgáltatásokat megfelelően el tudják végezni. Azonban
legyen nyugodt, a GSK részére támogató szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekre ugyanaz a magas színvonalú
adatvédelmi szabvány vonatkozik, mint magára a GSK-ra, és számukra tilos az információkat saját céljaikra felhasználni. A valóságban ez azt jelenti, hogy a GSK a neki szolgáltatást nyújtó felek számára megtiltja a személyes
azonosításra alkalmas információk marketing céljából történő felhasználását.
Az alábbi speciális esetekben azonban közzétehetjük a személyes azonosításra alkalmas információkat:
• amennyiben okunk van azt gondolni, hogy személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy
azonosítsuk azokat a személyeket, felvegyük a kapcsolatot azokkal a személyekkel, illetve jogi eljárást indítsunk
azon személyek ellen, akik Önnek kárt okozhatnak, illetve bármilyen módon megsértik vagy ellentmondásba
kerülnek a GSK jogaival vagy tulajdonával, illetve beavatkoznak a GSK működésébe, vagy akik a GSK honlap
bármely másik felhasználójának, illetve bárki másnak is kárt okozhatnak
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• amikor a törvény szükségessé teszi, illetve amikor a törvényt betartató hatóságok kérik bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban, vagy amikor a polgári, illetve közigazgatási hatóságok folyamatban lévő polgári ügyek és
közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik
• jelentős vállalati tranzakció során, például egy termékcsalád, illetve gyártási részleg eladásakor, vállalati
összeolvadás, konszolidáció, eszközök adásvétele során, valamint abban a valószínűtlen esetben, ha csőd
következne be.
A GSK honlapjain keresztül gyűjtött, személyes azonosításra alkalmas információk továbbíthatók, tárolhatók, és
feldolgozhatók akár saját országában, akár bármelyik olyan országban, ahol a GSK vagy leányvállalatai, alvállalkozói, illetve ügynökei telephellyel rendelkeznek, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, valamint az Európai
Gazdasági Övezeten („EEA”) kívüli országokat is. Fontos tudni, hogy az adatok feldolgozása olyan országokban is
történhet, ahol az adatvédelmi intézkedések alacsonyabb szintű védelmet nyújtanak, mint az anyaországában.
A honlap használatával hozzájárul ahhoz, hogy adatai továbbíthatóak, feldolgozhatóak és tárolhatóak legyenek az anyaországon és az EEA-n kívüli országokban. A GSK mindent megtesz annak érdekében, hogy az
anyaországon kívüli országba továbbított adatait továbbra is jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően kezeljék.
Hozzáférés
Az Önnel kapcsolatos személyes azonosításra alkalmas információit bármikor módosíthatja, illetve javíthatja,
amennyiben címünkre eljuttat egy erre vonatkozó írásos kérvényt, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén foglaltaknak megfelelően. A helyi jogszabályok értelmében jogában áll hozzáférni az Önről tárolt adatokhoz, és a helyi
jogszabályok értelmében eljárni. Az információhoz történő hozzáférés díja minden esetben £10, ami fedezi az
információ kiadásával kapcsolatos költségeinket.
Külső honlapokra mutató hivatkozások
Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a GSK különböző linkeket kínál egyéb GSK, és további
harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak ezekre az oldalakra nem
vonatkoznak. Amennyiben úgy dönt, hogy a linkek segítségével bármelyik oldalt meglátogatja, beleegyezik, hogy
a GSK nem felelős ezen weboldalak elérhetőségéért, nem ellenőrzi és nem feltétlenül ért egyet azok tartalmával,
valamint sem direkt, sem indirekt módon nem felelős azért, (i) ahogyan ezek a weboldalak a személyes azonosításra alkalmas információkat kezelik, illetve (ii) ezen weboldalak tartalmáért, beleértve (de nem kizárólag) bármilyen
hirdetést, terméket, árut vagy egyéb anyagot vagy szolgáltatást, ami ezeken a honlapokon keresztül elérhető,
valamint (iii) azért a haszonért sem, amihez mások ezen honlapok látogatása révén hozzájuthatnak.
Mielőtt bármilyen személyi azonosításra alkalmas adatot megadna, kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket a linkeken keresztül
látogatni kíván.
Módosítások
Időnként módosításokat hajtunk végre az Adatvédelmi nyilatkozat szövegében. Amennyiben lényegbevágó változtatásunkat hajtunk végre, ezekről külön értesítést jelenítünk meg a honlapon. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa
el az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy naprakész tájékoztatást kaphasson arról, hogyan próbáljuk megvédeni az
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általunk begyűjtött személyes azonosításra alkalmas információkat. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot és az esetleges változtatásokat is.
Utolsó módosítás dátuma: 2014. május 20.
Kapcsolatfelvétel
Örömmel fogadjuk az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit, amelyeket az
alábbi címre várunk:
GlaxoSmithKline
1124 Budapest, Csörsz utca 43.

