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HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉS 

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL 
 
ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Jelen hozzájárulást az Ön személyes adatainak a feldolgozásához a FRANKL Pharma 
Europe Kft társaságnak adja kereskedelmi közlések küldésének (marketing ajánlatok) 
céljából és más marketing aktivitások tekintetében Ön számára. Ezt a hozzájárulást 
bármikor visszavonhatja és az üzleti közléseket Önnek ezentúl már nem küldik meg. Az 
Ön személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbiakban 
vannak feltüntetve. 

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI 

1.1. Az Ön személyes adatainak a kezelője a FRANKL Pharma Europe KFT 

1.2. Az adatkezelő kapcsolati adatai a következők: kézbesítési cím: Biatorbagy , 
Biai Gaspar utca 36 elektronikus postai cím: skj@franklpharma.eu telefon: 00 36 30 
2121963 

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi megbízottat. 

1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK A JOGALAPJA 

1.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának a jogalapja az Ön jelen hozzájárulása az 
adatkezelő számára az Európai Parlament és Tanács / 9. sz., a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről általános adatvédelmi rendelet , rendelete értelmében, . cikk  
bek. a) pont  (a továbbiakban: rendelet). 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA 

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja üzleti közlések küldése és 
marketing aktivitások megvalósítása az adatkezelő által Ön számára. 

2.2. Az adókezelő részéről nem történik automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben 
a rendelet 22. cikke értelmében. 
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3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK AZ IDŐTARTAMA 

3.1. Az Ön személyes adatai tárolásának az időtartama az adatkezelő által 
határozatlan időre szól, legtovább viszont az Ön hozzájárulásának a 
visszavonásáig a személyes adatok feldolgozásához (a feldolgozás e célja 
számára). 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI CÍMZETTJEI 

4.1. Az Ön személyes adatainak a további címzettjei azok a személyek lesznek, akik 
marketingszolgáltatásokat biztosítanak az adatkezelő számára, ezek a következők: 

 Mail Chimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, GA, 30308 

 

4.2. Az adatkezelőnek nincs szándékában átadni az Ön személyes adatait az EU-n 
kívüli) harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek. 

5. AZ ADATALANY JOGAI 

5.1. A rendeletben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van az adatkezelőtől 
kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, joga van azok módosítására vagy 
törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, kifogást emelhet az Ön személyes 
adatai feldolgozása ellen, továbbá Ön rendelkezhet az adathordozhatósággal való 
jogosultsággal. 

5.2. Önnek joga van bármikor visszavonni az adatkezelőnek adott hozzájárulást az Ön 
személyes adatainak a feldolgozásához. Ez viszont nem érinti az Ön személyes 
adatai feldolgozásának a törvényességét a hozzájárulás ilyen visszavonása előtt. 
A személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulást a következő módon 
vonhatja vissza: _________. 

5.3. Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásával megsértették 
a rendeletet, Önnek többek között joga van panaszt emelni a felügyeleti 
hatóságnál. 

5.4. Nem köteles megadni a személyes adatait. Az Ön személyes adatainak a 
szolgáltatása nem törvény által előírt vagy szerződéses követelmény, sem pedig 
olyan követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez. 
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5.5. Bármikor kifogást emelhet az Ön személyes adatai feldolgozása ellen a közvetlen 
marketing céljaira, beleértve a profilalkotást, amennyiben a profilalkotás e 
közvetlen marketingre vonatkozik. Amennyiben kifogást emel az Ön személyes 
adatainak a feldolgozása ellen a közvetlen marketing céljaira, akkor az Ön 
személyes adatait erre a célra a továbbiakban már nem dolgozzák fel. 


