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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A KÁBÍTÓSZERNEK MINŐSÜLŐ ANYAGOK FORGALMÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL
Az alábbi ún. speciális adatkezelési tájékoztatók az adatkezelési cél megnevezése sorban megjelölt adatkezelési tevékenységekre vonatkoznak. A speciális adatkezelési tájékoztatókban nem
szabályozott kérdések tekintetében a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 09-10-000016; székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13.; az „Adatkezelő”
vagy „TEVA”) általános tájékoztatója rendelkezéseit kell alkalmazni.
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Szolgálati rendelvények és
megbízólevelek kitöltése (Ü-14.02)

Kábítószerek és pszichotróp anyagok
megrendelése (Ü-14.09)

Tevékenységi engedély ellenőrzése (Ü14.10)

Adatkezelési cél leírása:

Szolgálati rendelvény: A kábítószernek
minősülő anyagok kíséretét végző személyek
erre való jogosultságának igazolására történő
okirat kiállítása és megőrzése.
Megbízólevél: A kábítószernek minősülő
anyagok szállítását végző személyek erre való
jogosultságának igazolására történő okirat
kiállítása és megőrzése.

Kábítószerek
és
pszichotróp
anyagok
megrendelése a Társaságtól a 66/2012. (IV.
2.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt
megrendelőlappal a Korm. rendelet 18. §-ában
foglalt előírásoknak megfelelően.

A kábítószerek és pszichotróp anyagok,
valamint új pszichoaktív anyagok gyártása,
exportja, importja, transzfere, beszerzése,
forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása,
átadása, használata, kizárólag tevékenységi
engedély birtokában folytatható.
Az ilyen anyagok szállítmányozását végző
gazdálkodó
szervezet
köteles
a
tevékenységet a tevékenység jellegének
pontos megjelölésével és a kábítószerért
felelős személy megnevezésével az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (OGYÉI) részére bejelenteni.
A TEVA a megrendelés teljesítését
megelőzően a tevékenységi engedély
meglétét és a nyilvántartásba vétel tényét
ellenőrzi.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Minden okirat esetén: teljes név és aláírás, a
társasági tulajdon vásárlásának időpontja, a
vásárolt
eszköz
megnevezése
és
darabszáma.
Szolgálati
rendelvény
többlettartalma:
munkáltató neve, munkahely adatai (kezdete,
vége, vezető neve, munkakör).
Megbízólevél többlettartalma: a szolgálati
rendelvény tartalma, táraság neve, üzleti
egység, vezetői engedély száma, anyja neve.

A megrendelő neve és címe, aláírása,
megrendelés és átvétel dátuma, megrendelés
adatai (tételszám, megnevezés, kiszerelési
egység, megrendelt mennyiség, kiadott
mennyiség).

A tevékenységet végző személy neve,
végzettségének
(diploma)
száma.
A
kábítószerért
felelős
személy
neve,
személyazonosító igazolvány vagy egyéb, a
személyazonosság igazolására alkalmas más
igazolvány száma, születési hely, idő, anyja
neve, telefonszám, e-mail.

Adatkezelési cél megnevezése:

Adatkezelés jogalapja
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GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja
az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

A jogalap ismertetése

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 20. §-a
szerinti
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 18. §-a
szerinti
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges.

Adatkezelés ideje

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti minden tevékenységre vonatkozó iratot (iratmásolatokat) - ideértve a selejtezést is - az irat kiállítási
időpontjától számított legalább 5 (öt) évig kell megőrizni, kivéve a 6. melléklet szerinti nyomtatvány ötödik példányait, amelyek 2 (két) év eltelte
után megsemmisíthetőek.

Érintettek

A kábítószer szállításban érintett szerződéses
partner, annak munkavállalója.

A
kábítószernek
megrendelője.

minősülő

anyag

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-a
szerinti
kötelezettség
ellenőrzéséhez
szükséges.

A
kábítószernek
megrendelője.

minősülő

anyag

Személyes adatok forrása

Az érintettek.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A kábítószerek szállításának nyilvántartására
vonatkozó
jogi
kötelezettségek
nem
teljesíthetők.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

A megrendelés nem teljesíthető.

A megrendelés nem teljesíthető, az anyag
szállításra át nem vehető.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a személyes adatok kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, valamint a
bevont jogi tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a személyes
adatok az erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra; és (iii) a
személyes adatok kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
A személyes adatokhoz az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a személyes adatokat
tároló szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi szerver
szoba kamera- és riasztórendszerrel ellátott.

A személyes adatokhoz hozzáférő
személyek

A beléptetőrendszer üzemeltetésével megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai, a Létesítményüzemeltetési vezető vagy az általa megbízott
személy.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

(i) Szolgálati rendelvény esetén nagykereskedők és gyártók részére történik az okirat továbbítása.
(ii) Az egyes dokumentumok benyújtása az OGYÉI részére, illetve ellenőrzés esetén jogszabály szerint.

Címzett minősége

Adatkezelő.

A továbbítás célja

(i) A nagykereskedők és a gyártók a szolgálati rendelvény ismeretében győződhetnek meg arról, hogy a kábítószer a szállítónak kiadható.
(ii) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
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Hozzájárulás visszavonása

N

N

N

Hozzáférés

I

I

I

Helyesbítés

N

N

N

Törlés

F

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

F

Adathordozhatóság

N

N

N

Tiltakozás

N

N

N

Automatikus döntéshozatallal hozott
döntés hatálya alóli mentesülés

N

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

I

