Adatvédelmi Tájékoztató
Ezen a weboldalon és a kapcsolódó, innen elérhető és általunk üzemeltetett szolgáltatások
oldalain látogatóink adatait az EU GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szabályai szerint
védjük. Éppen ezért az itt nem részletezett esetekben az EU GDPR (General Data Protection
Regulation, 2016/679, 2016. április 27.) rendelete az irányadó.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a lentieket és oldalaink használatát csak abban az esetben
folytassa, ha az általunk ismertetett szabályokkal egyetért.

Mire vonatkoznak ezek a szabályok?
Ezen szabályok a PHARMAFLIGHT Zrt. által üzemeltetett weboldalra vonatkoznak:
www.pharmaflight.hu. Nem vonatkoznak az oldalról egy kattintással elérhető weboldalakra,
amiket mások üzemeltetnek, saját feltételeik szerint.
Ha bármilyen okból fontos lehet önnek ez a szabályzat a későbbiekben, tekintse át újra, mert
fenntartjuk a jogot, hogy ezt a szabályzatot a változó elvárások szerint megváltoztassuk a
jövőben.

Az adatkezelő
Az adatkezelő a PHARMAFLIGHT Zrt. (4030 Debrecen, Szatke Ferenc u. 1. Telefon: 06
52 870 270, e-mail: info@pharmaflight.hu).

Általános ismertető az adatkezelésről és a gyűjtött adatokról
Mi a személyes adat?
Személyes adat minden olyan adat, ami összefüggésbe hozható az érintettel, ez esetben
önnel (például név, lakcím, telefonszám).

Milyen információt kezelünk és miért?
Amikor meglátogatja weboldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének
internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is
naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a
jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai
célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány
látogatónk van, és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az
adatokat töröljük.
Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást
kérni a Szabályzat végén található elérhetőségek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.
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Egyes szolgáltatásaink (időpontfoglalás, érdeklődés, ajánlatkérés, álláspályázat, stb.)
használata során ön önként megadhatja az alábbi adatait.
Ajánlatkéréshez minimálisan az alábbi adatokra van szükségünk:
vezetéknév, keresztnév
e-mail cím, hogy visszajelezhessünk önnek
telefonszám, hogy gyorsabban is elérhessük, amikor valamilyen kérdés vagy
probléma merül fel a szolgáltatással kapcsolatban
A repülő-egészségügyi alkalmassági szolgáltatás előjegyzéséhez az alábbi adatokra van
szükségünk:
vezetéknév, keresztnév
e-mail cím, hogy visszajelezhessünk önnek
telefonszám, hogy gyorsabban is elérhessük, amikor valamilyen kérdés vagy
probléma merül fel a szolgáltatással kapcsolatban
születési hely és idő
egészségügyi alkalmassági lejárati dátuma
választott egészségügyi osztály
A repülő-egészségügyi alkalmassági szolgáltatás előjegyzéséhez az alábbi adatait adhatja
még meg nekünk:
összes repült órák száma
repült típus
betegsége(i)
korlátozása(i)
gyógyszerszedési gyakoriság, készítmények, adagolás
Wizz Air azonosító kártya száma
A fenti adatokat 5 évig kezeljük.
Adózási okokból az egyes megrendelések számlázási adatait törvény alapján 10 évig
kötelesek vagyunk megőrizni.

Továbbíthatják az adataimat más szervezetnek vagy személynek?
Adatait kizárólag mi kezeljük az itt leírtak szerint és semmilyen esetben sem továbbítjuk
harmadik félnek, legyen az vállalkozás, szervezet vagy más intézmény. Ez alól kivételt képez
a repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódóan megadott adatai, melyet a
légügyi személyzet orvosi bizonyítványait kezelő EMPIC FCLM alkalmazás is tárol, melyet a
központi szolgáltató üzemeltet, továbbá a név, születési dátum és a repülő-egészégügyi
vizsgálati osztály továbbításra kerül e-mailes formában, titkosítva a Légügyi Hatóság
részére.
PHARMAFLIGHT International Science and Service Center | PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ
Invoice and postal address: PHARMAFLIGHT PLC. 4030 Debrecen Szatke Ferenc Str. 1. Hungary
Számlázási és levelezési cím: PHARMAFLIGHT Zrt. 4030 Debrecen Szatke Ferenc u. 1.
Tel.: +36 52 870 270 | E-mail: info@pharmaflight.hu | Web: www.pharmaflight.hu

3

Meddig kezeljük az adatokat és hol tároljuk azokat?
Az adatokat a fentebb írt határidőkig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Statisztikai, látogatási adatait a következő hónap folyamán töröljük.
A gyűjtött technikai adatokat a PHARMAFLIGHT Zrt. saját szerverein tároljuk, nagy
biztonságú, megfelelően védett informatikai környezetben.

Milyen technológiákat használunk?
Sütik
A „sütik” olyan kis szöveges információk, amit a böngészője tárol. Arra jók, hogy az ön
azonosítása nélkül is felismerjük, ha legközelebb visszatér hozzánk, pontosabban, ha újra az
ön által most is használt böngészőprogramja látogat ide. Így tudja például a félbeszakadt
látogatást vagy eljárás folytatni az oldalainkon. Ezt is használjuk a látogatási statisztikáknál
és az oldalaink működésének jobbá tétele során. Fontos, hogy ez alapján sem ismerhetjük
meg az ön kilétét. Ha nem szeretné az ilyen „sütik” használatát, úgy böngészőprogramjában
azt le tudja tiltani – forduljon böngészőprogramja súgójához a részletekért.
Google Analytics
Ez az oldal a Google Analytics nevű látogatáselemző rendszert használja. Ezt számunkra a
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")
biztosítja. A Google Analytics is használ „sütiket” a működéséhez. A sütik tartalma a Googlehöz kerülhet, de az Ön IP címe még az EU-ban működő rendszereken törlésre kerül a
továbbított adatokból. A Google az adatokat a PHARMAFLIGHT Zrt. részére dolgozza fel és
számunkra teszi elérhetővé.
További információ elérhető itt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu (Google Analytics
adatvédelmi szabályok).

Az Ön joga a tájékozódáshoz, javításhoz, törléshez és tiltakozáshoz
Díjmentesen kérhet tájékoztatást tőlünk a nálunk kezelt személyes adatairól. Ezzel
összefüggésben kérheti az adatai javítását, visszatartását és törlését is.
Bármikor jelezheti számunkra, ha adatainak jövőbeni kezeléséhez mégsem járul hozzá. Ez
esetben minden kezelt adat azonnal törlésre kerül, hacsak nem kötelez minket valamilyen
törvény a megőrzésére (például számlázási adatok). A hozzájárulás visszavonásához írjon
nekünk a szabályzat végén található elérhetőségeink valamelyikére.
Ha bármilyen észrevétele van az adatkezeléssel, vagy akár ezzel a szabályzattal
kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a szabályzat végén található elérhetőségeink

PHARMAFLIGHT International Science and Service Center | PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ
Invoice and postal address: PHARMAFLIGHT PLC. 4030 Debrecen Szatke Ferenc Str. 1. Hungary
Számlázási és levelezési cím: PHARMAFLIGHT Zrt. 4030 Debrecen Szatke Ferenc u. 1.
Tel.: +36 52 870 270 | E-mail: info@pharmaflight.hu | Web: www.pharmaflight.hu

4

valamelyikére, vagy keresse közvetlenül adatvédelmi felelősünket, akinek elérhetősége
ugyancsak a szabályzat végén található.

Panaszkezelés
Az adatkezeléssel, annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az
adatvédelmi felelősnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk. Adatvédelmi
felelősünk elérhetősége a szabályzat végén olvasható. Amennyiben problémáit máshol is
jelezni szeretné, úgy fordulhat az ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai
Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 3911400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Elérhetőségeink
PHARMAFLIGHT Zrt.
Levelezési cím: 4030 Debrecen, Szatke Ferenc u. 1.
Telefon: 06 52 870 270
E-mail: info@pharmaflight.hu
Elérhetőség kifejezetten adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekhez:
dpo@pharmaflight.hu
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