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Abbott online adatvédelmi nyilatkozat
Az Európai Unió lakosai számára: Az általános adatvédelmi rendelet („
GDPR ”) 2018. május 25-én lépett hatályba. A GDPR el#írja, hogy a jelen
Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakon túl további tájékoztatást nyújtsunk. Kérjük,
kattintson ide, hogy elolvashassa azokat az információkat, amelyeket a GDPR
értelmében kell adnunk.
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy hogyan kezeljük azokat a személyes
adatokat, melyeket Ön megad nekünk az Abbott (beleértve a leányvállalatait és kapcsolt
vállalkozásait) webhelyein (az „Abbott webhelyei”), amelyek hivatkoznak erre az
Adatvédelmi nyilatkozatra. Az Adatvédelmi nyilatkozat az Abbott webhelyein más
típusú adatok gy#jtésér#l is tájékoztatást ad
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az offline gy#jtött személyes
adatokra, sem az Abbott webhelyeire, melyek nem hivatkoznak erre az Adatvédelmi
nyilatkozatra, sem harmadik felek webhelyeire, melyekre az Abbott hivatkozhat. Ön a
jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és a Felhasználási feltételekkel összhangban használja
az Abbott webhelyeit, melyek hivatkoznak erre az Adatvédelmi nyilatkozatra.
Kérjük, olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, miel#tt használná az Abbott
webhelyeit vagy személyes adatokat küldene nekünk.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat hogyan határozza meg a „személyes
adat” fogalmát?
A személyes adat olyan információ, ami azonosítja Önt, vagy megalapozottan
felhasználható az Ön azonosítására, és amit az Abbott webhelyein ad meg és/vagy ott
gy#jtünk, és az Abbott hozzáférhet# formában tárolja. A személyes adatok közé tartozik
a neve, a postai címe, az e-mail címe és a telefonszáma.

Az Abbott milyen adatokat gy#jt online?
•

Személyes adatok, amiket Ön megad: Az Abbott gy#jti azokat a személyes
adatokat, amiket az Abbott webhelyein lév# adatmez#kben megad. Például
megadhatja a nevét, a postai címét, az e-mail címét és/vagy más adatokat, hogy
különböz# témakörökben információt kapjon, regisztráljon az Abbott programjaira,
üzenetet küldjön az Abbott postai címére, e-mail címére, és/vagy más adatokat,
hogy különböz# témakörökben információt kapjon, regisztráljon az Abbott
programjaira, kapcsolatba lépjen az Abbott ügyfélszolgálatával, vagy válaszoljon
az Abbott felméréseire. Az adatai védelme érdekében nem adjon meg az Abbottnak
olyan információt, amit kifejezetten nem kérünk.

•

Más technikai és webböngészési információk passzív gy#jtése Az Abbott
webhelyei információt gy#jthetnek az Abbott webhelyeinek meglátogatásáról
anélkül, hogy Ön tudatosan megadná ezeket az információkat. Ezek közé az
információk közé tartozhat például a böngész#je típusa és nyelve, az operációs
rendszere, az IP-címe, az Abbott webhelyei el#tt és után meglátogatott webhelyek
URL-címe, a webes keresés, mely az Abbott webhelyére vezette Önt, a
megtekintett weboldalak és hirdetések, és az Abbott webhelyén rákattintott
hivatkozások. Ezeket az információkat különböz# technológiák használatával,
például sütikkel, internetes címkékkel és adatgy#jt# jelekkel gy#jtjük. Az Ön
internetböngész#je némely információkat automatikusan elküldi az Abbott
webhelyeinek, például az el#z#leg meglátogatott webhely URL-címét és a
számítógépén lév# böngész# verzióját.

Az Abbott érzékeny személyes adatokat is gy#jt?
Az Abbott néhány webhelyén személyes adatokat, és köztük olyan egészséggel
kapcsolatos adatokat is gy#jt, amelyeket egyes jogterületek adatvédelmi törvényei
érzékenynek min#sítenek. Az Abbott a helyi törvényeknek megfelel#en további
intézkedéseket fogad el, hogy feldolgozhassa az ilyen adatokat, emellett az ilyen
információk tekintetében az Abbott egyes leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai
további intézkedések elfogadásával alkalmazkodhatnak a helyi szokásokhoz és
társadalmi elvárásokhoz. Az érzékeny személyes adatok átadásával Ön beleegyezik
abba, hogy az Abbott gy#jtse, továbbítsa, tárolja és feldolgozza azokat.

Az Abbott hogyan használja fel a megadott személyes adataimat?
Az Abbott arra használja fel a webhelyein keresztül megadott személyes adatokat, hogy
válaszoljon az Ön kérdéseire és hatékony ügyfélszolgálati támogatást nyújtson.
Más üzleti célokra is felhasználhatjuk a személyes adatait, például felajánlhatjuk Önnek
azt, hogy az Abbott termékeir#l és szolgáltatásairól értesítéseket kapjon, felkérhetjük
arra, hogy vegyen részt a termékeinkr#l szóló felmérésekben, és tájékoztathatjuk a
különleges promócióinkról.

Az Abbott összekapcsolja az Abbott webhelyein megadott személyes
adataimat más személyes adataimmal?
•
•
•

Az Abbott összekapcsolhatja azokat az adatokat, melyek egy ügyfél megad az
Abbott különböz# webhelyein.
Az Abbott összekapcsolhatja az Ön által online megadott adatokat az offline
nyilvántartásunkkal.
Az Abbott összekapcsolhatja a közvetlenül Ön által megadott adatokat a harmadik
felek által megadott nyilvántartással.

Arra használjuk fel az összesített adatokat, hogy jobban meg tudjuk tervezni az Abbott
webhelyeit és termékeit, hogy információt adjunk Önnek, hogy javítsuk az értékesítési
és kutatási tevékenységeinket, és segítsünk más üzleti funkcióknak.

Milyen választási lehet#ségeim vannak azzal kapcsolatban, ahogyan
az Abbott gy#jti és felhasználja a személyes adataimat?
Ha az Abbott webhelyein lév# #rlapokon és adatmez#kben nem adja meg a személyes
adatait, azzal korlátozza, hogy az Abbott milyen mérték# és típusú személyes adatokhoz
jut Önr#l. Egyes online szolgáltatásokat csak akkor nyújthatunk Önnek, ha megfelel#
személyes adatokat ad. Az Abbott webhelyeinek más részei rákérdezhetnek arra,
hogy fel vagy le szeretne-e iratkozni az ajánlatainkkal, promócióinkkal és más Önt
érdekelhet# tevékenységeinkkel kapcsolatos partnerlistára.

Az Abbott megosztja a személyes adatokat harmadik felekkel?
•

•

•

•

•

Az Abbott nem adja el és nem adja licencbe a személyes adatait harmadik
feleknek, kivéve a termékvonalak vagy részlegek értékesítése vagy átruházása
esetén, illetve közös marketingprogramok keretében.
Az Abbott megoszthatja a személyes adatait azokkal a harmadik felekkel, akikkel
közösen értékesít egy terméket vagy szolgáltatást, vagy közös programot folytat
vagy tevékenységet végez. Az Abbott gyakorlata, hogy értesítse Önt, ha olyan
programra regisztrál, melyet egy másik társasággal együtt folytatunk, és ehhez
hozzá kell férni az Ön adataihoz.
Az Abbott az üzleti tevékenységeinek elvégzésére megbízott szolgáltatókkal is
megoszthatja az Ön személyes adatait. Ha az Abbott megosztja az Ön személyes
adatait az üzleti tevékenységeiben #t segít# szolgáltatókkal, akkor az Abbott
gyakorlata megkövetelni a szolgáltatóktól, hogy bizalmasan kezeljék a személyes
adatait, és csak az Abbott feladatainak elvégzésével kapcsolatban használják fel
azokat.
Az Abbott a termékvonalai és részlegei eladása vagy átruházása esetén
megoszthatja a személyes adatait harmadik felekkel abból a célból, hogy a vev#
folytathassa az információk és szolgáltatások nyújtását.
Az Abbott fenntartja magának a jogot, hogy az állami hatóságoktól érkez#
hivatalos adatkérések megválaszolásához, nemzetbiztonsági helyzetek esetén vagy
a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben közzétegye a személyes adatait.

Az Abbotton belül ki fér hozzá a személyes adataimhoz?
A személyes adataihoz az Abbott korlátozott számú személyzete fér hozzá. Kiképezzük
a munkatársainkat az adatvédelem fontosságáról, valamint az ügyféladatok megfelel# és
biztonságos kezelésér#l.

Az Abbott hogyan védi a személyes adatokat?
Az Abbott gyakorlata védeni minden webhelyet, melyen személyes adatokat
gy#jt, azonban az interneten keresztül küldött személyes adatok bizalmassága nem
garantálható. Arra kérjük, hogy körültekint#en küldjön személyes adatokat az
interneten, különösen az egészségével kapcsolatos személyes adatokat. Az Abbott nem
tudja garantálni, hogy illetéktelen harmadik felek nem fognak hozzáférni a személyes
adataihoz, ezért arra kérjük, hogy mérlegelje az el#nyöket és kockázatokat, miközben
személyes adatokat ad meg az Abbott webhelyein.
Emellett az Abbottnak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozó webhelyei
megjelenítenek egy figyelmeztetést, ha Ön egy olyan webhelyre lép át, amit nem
az Abbott üzemeltet vagy nem vonatkozik rá az Abbott Adatvédelmi nyilatkozata;
ellen#rizze a harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi nyilatkozatát, miel#tt megadná
nekik a személyes adatait.

Az Abbott továbbítja a személyes adatokat más jogterületekre?
Az Abbott világszerte több országban tárolja az adatokat védett kiszolgálókon.
Kérjük, tartsa szem el#tt, hogy az Ön által megadott adatokat és az Abbott
webhelyeinek használata közben szerzett adatokat a lakóhelye szerinti országán
kívül is feldolgozhatjuk vagy azon kívülre továbbíthatjuk, többek között az Egyesült
Államokba(n). Ezeknek az országoknak az adatvédelmi törvényei nem feltétlenül olyan
szigorúak, mint az Ön lakóhelyének országáé. Az Abbott webhelyeinek használatával
és az információk megadásával beleegyezik abba, hogy az adatokat más országokba(n)
gy#jtjük, továbbítjuk, tároljuk és feldolgozzuk.

Az Abbott hogyan védi a gyermekek adatait?
Az Abbott tudatosan nem gy#jti vagy használja fel a gyermekek (a gyermekek a mi
meghatározásunk szerint 13 évet be nem töltött fiatalkorúak) személyes adatait a
webhelyein. Tudatosan nem engedjük, hogy a gyermekek megrendeljék a termékeinket,
kommunikáljanak velünk vagy használják az online szolgáltatásainkat.
Ha Ön szül#, és tudomására jutott, hogy a gyermeke információt adott nekünk, kérjük,
keressen fel minket a lent megadott módok egyikén, és együttm#ködünk a probléma
megoldása érdekében.

Hogyan helyesbíthetek személyes adatot, vagy törölhetem azt az
aktuális ügyfélnyilvántartásból?

Ön megkérhet minket arra, hogy helyesbítsük a személyes adatait vagy töröljük
azokat az aktuális ügyfélnyilvántartásunkból. Kérjük, tájékoztasson err#l minket a
lent megadott módok egyikén. Nyilvántartási célból meg#rzünk bizonyos személyes
adatokat, melyeket kereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatban ad meg.

