ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1.

Cél
Jelen szabályzat a B. Braun cégcsoport (B. Braun Medical Kft, B. Braun Avitum Hungary Zrt,
B. Braun Trading Kft. és az ACC Beruházó Kft. (továbbiakban együtt röviden: B. Braun) által
végzett adatkezelés rendjét, az arra vonatkozó általános és egyes speciális szabályokat
tartalmazza az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel.
Jelen szabályzat az abban foglalt általános rendelkezéseken túl nem terjed ki a B. Braun
Avitum Hungary Kft. által az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatatok
adatkezelésre, amelyre külön szabályzat és folyamatleírás vonatkozik (HUN-SOP01-2-12-0601-00), a B. Braun munkavállalóival kapcsolatos adatkezelésre, valamint minden olyan egyéb
adatkezelésre, amelye(ke)t a B. Braun csoporton belül külön szabályzat rendez.
A jelen adatkezelési szabályzat 1.; 4.1. 4.2., valamint 4.4. -4.7. fejezetei tartalmazzák a
B. Braun adatkezelésére vonatkozó általános szabályokat, a jelen szabályzat 4.3. fejezetében
foglalt speciális rendelkezések pedig az ott meghatározott konkrét adatalanyokra és adatkörre
vonatkozó speciális rendelkezéseket tartalmazzák.

2.

Érvényességi terület
B. Braun Avitum Hungary Zrt., B. Braun Trading Kft., B. Braun Medical Kft., ACC Beruházó Kft.
Jelen szabályzat hatálya és általános rendelkezései kiterjednek a B. Braun valamennyi
munkavállalójára, illetve a központi egységeiben és minden egyéb szervezeti egységében
végzett valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.
Jelen szabályzat annak kibocsátásával
lép és visszavonásáig hatályos. A
szabályzat helyben szokásos módon kerül kihirdetésre. A B. Braun fenntartja magának a jogot,
hogy a jelen szabályzatot bármikor visszavonja, illetve módosítsa. A szabályzat módosítása
írásban történik. Az esetleges módosítások kihirdetése tekintetében a szabályzat kihirdetésére
vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
A jelen szabályzat rendelkezései szerint végzett adatkezeléssel kapcsolatos kérdések
új adatkezelési szabályzat kibocsátásáig -

3.

Hivatkozások
B. Braun Avitum Hungary Zrt., B. Braun Trading Kft., B. Braun Medical Kft., ACC Beruházó
Kft. integrált irányítási rendszere és azok által alkalmazott szabványok:
MSZ EN ISO 9001
MSZ EN ISO 13485 Orvostechnikai
MSZ EN ISO 50001 Energiairányítási rendszerek
2016/679 EU rendelet GDPR

4.

Szabályzat

4.1

Adatvédelmi irányelvek

A B. Braun tevékenysége során fokozottan ügyel arra, hogy a személyes adatok védelme
érdekében betartsa az Rendelet alábbi, legfontosabb irányelveit:
a. ;
- a B. Braun az adatokat csak
(célhoz kötöttség elve);
- a B. Braun az adatkezelési céljainak eléréséhez csak a feltétlen szükséges adatokat
kezeli (adattakarékosság elve);
- a B. Braun az adatkezelés céljai szempontjából esetleges pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti (pontosság elve);
- a B. Braun az adatok tárolását csak az adatkezeléshez céljainak eléréséhez szükséges
ideig tárolja (korlátozott tárolhatóság elve);
- a B. Braun az adatok kezelését oly mód
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
biztonsága (integritás és bizalmas jelleg).
A B. Braun személyes adatot az érintett hozzájárulásával illetve törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott körben kezel. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell
tekinteni, ha a B. Braun-

az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy egyes speciális esetekben ha az törvényben

törvény elrendeli, vagy amennyiben az adatkezelés a B. Braunra vonatkozó egyéb jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Mindazonáltal a B. Braun semmilyen
körülmények között nem kezel a faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, a politikai
vagy más ehhez hasonló adatot.
b. A B. Braun személyes adatot kezelhet akkor is, ha az adatkezelés a B. Braun vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek
folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni és az
adatkezelés valamely személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a
z szükséges.
c. A B. Braun az általa kezelt adatok kezelését szigorúan a célhoz kötöttség elvének

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, és adatkezelése minden
szakaszában megfelel e célnak. A B. Braun csak olyan személyes adatot kezel, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatok
adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges ideig tart.
d. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi
önkéntességére.
e. A B. Braun minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel
ntett
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.2

Fogalom meghatározások

Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezése során a B. BRAUN adatkezelésével
kapcsolatosan az alább felsorolt fogalmakat az alábbi meghatározások szerint kell érteni:
a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
b. személyes adat:
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy tö
c. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
d. hozzájárulás:
oztatáson

e. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
f. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
etek összessége, így a
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
olás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés
g. adatfeldolgozás
ben személyes adatokat kezelése
h. adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára

i. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki
j.
: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; Jelen szabályzat értelmében az adatok
:
- a B. Braun Medical Kft. (székhely: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5., cégjegyzéket
-10-041700);
- a B. Braun Avitum Hungary Zrt. (székhely: 1023 Budapest Felhévízi u. 5.,
Törvényszék mint Cégbíróság, Cg.: 0109-075282.)
- a B. Braun Trading Kft. (székhely: 1023 Budapest, felhévízi u. 5., cégjegyzéket
Törvényszék mint Cégbíróság,, Cg: 01-09-197513)
az ACC Beruházó Kft. (székhely: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5., cégjegyzéket
-09-730181)
k. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
evében személyes adatokat kezel
l. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges
m. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
n. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
4.3

Kezelt adatok köre, az adatkezelés speciális szabályai

A B. Braun tevékenysége során
adatkezelést végez. A B. Braun a jelen fejezetben azon
adatkezeléseket nevesíti, amelyek a cégcsoport vonatkozásában minden tagvállalat
vonatkozásában irányadóak.
A B. Braun a jelen fejezetben felsoroltakon túl is jogosult külön szabályzatban foglalt
rendelkezések szerint adatkezelésre, vagy olyan adatokat kezelni, amely vonatkozásában ugyan
külön szabályzat nem került kihirdetésre, de a B. Braun az érintettek hozzájárulását
A B. Braun a jelen fejezetben fel nem sorolt adatok kezelése során a Rendelet vonatkozó
rendelkezéseit illetve a jelen szabályzat általános rendelkezéseit me

4.3.1

Üzleti partnerek adatainak kezelése

A B. Braun üzleti partnereinek (a továbbiakban: partner) személyes adatait a partnerrel való
Braun üzleti tevékenységének végzése, kapcsolattartás, illetve az ezzel kapcsolatban
keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. Az adatkezelés kizárólag az itt

szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. Amennyiben az adatkezelési cél teljesült,
Minden esetben kezelni kell a partner
nevét,
székhelyét
adószámát,
számlaszámát,
kontakt személy nevét, telefonszámát, email címét.
A B. Braun Trading Kft.
salesforce.com, mint CRM rendszer, ügyfél-adatbázis alkalmazása. A salesforce keretében
biztosítja a B. Braun Trading Kft részére a jelenlegi és potenciális
olatos információk tárolását. A salesforce adatbázisba a jelenlegi és potenciális
tot akkor tárol a B. Braun Trading Kft, amennyiben az
ad
érintett hozzájárulását
beszerezte.
4.3.2

Telefonbeszélgetések adatainak kezelése

a.
esetén jogosult a távközlési szolgáltatótól adatokat (híváslistát) kérni és ezen adatokat
kezelni és feldolgozni. Az adatkezelés célja a B. Braunfenyegetések elleni hatékony védekezés és a stratégiai költségelemzés biztosítása.
b.

olgálati telefonbeszélgetések kivételével a B. Braun nem rögzíti
zajló beszélgetéseket.

4.3.3
a.

Látogatói adatok kezelése
A B. Braunhozzájárulást vélelmezni kell.

b.
jogosultak felvenni és kezelni, függetlenül attól, hogy a látogató üzleti vagy személyes
látogatásra érkezik.
c.
név
a látogató által képviselt cég elnevezése és székhelye
személyi azonosító típusa és száma
látogatás célja
és az adatkezelés tényére a portaszolgálatokon jól látható írásos figyelmeztetéssel is fel
kell hívni a látogatók figyelmét. Az írásos figyelmeztetés elkészítése és kihelyezése a
Kommunikációs Osztály feladata. Az adatok felvétele kizárólag az érintettek

való hozzájárulást jelenti. A látógatói adatokról készült nyilvántartás papíralapú, a
nyilvántartásba felvett személyes adatok 30 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.
4.4

Személyes adatok továbbítása

A B. Braun által kezelt személyes adatok az alábbi esetekben adhatók át:
a. a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas

nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak,
b. jogvitás ügyben bíróságok részére,
c. a B. Braun megbízása alapján a B. BRAUN tevékenységi körében illetve adminisztratív
a megbízás ellátásához szükséges körben,
d. a B. Braun-nal szemben tartoz

A jelen rendelkezés c.) és d.) alpontja alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatok
-nal azonos titoktartási kötelezettség terheli.
4.5

Adatvédelmi incidens

Abban a nem várt esetben, ha a B. Braun tudomására jut, hogy adatvédelmi incidens történt,
azt indokolatlan késedelem nélkül, és amennyiben lehetséges az incidens tudomására jutásától
számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
részére, kivéve,
kockázattal az adatalanyok jogaira és szabadságaira nézve.
A B. Braun nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeke, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
jogaira és szabadságaira nézve, a B. Braun indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
Amennyiben a B. Braun általi adatkezeléssel összefüggésben adatvédelmi incidens történik,
úgy arra vonatkozó bejelentés
-mail címén
meg:
incidens.hu@bbraun.com.
4.6
4.6.1

Az érintettek jogai és érvényesítésük
Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy a B. Brauntól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy
címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
eghatározásának szempontjairól.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen. az adatvédelmi

címezve.

Az érinte
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
z
- az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

4.6.2

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett
kiegészítését.
4.6.3

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a B. Braun indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a B. Braun pedig köteles, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az adatkezelésre,
személyes adatok jogellenes kezelése
a személyes adatokat a B. Braunra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
az
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
adatot,
amennyiben:
annak kezelése jogellenes,
végett nem szükséges

meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem s érti.

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti

4.6.4

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a B. Braun korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
a B. Braunnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
i
-e az érintett jogos indokaival szemben.
4.6.5

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a B. Braun rendelkezés ére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
hogy ezt a B. Braun megakadályozná, amennyiben :
az adatkezelés hozzájárulás vagy személyes adatok különleges kategóriáinak
kezelésével kapcsolatos kifejezett
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy
technikailag megvalósítható
továbbítását.
4.6.6

ha ez

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a B. Braun az adatkezelést
beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4.6.7

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó
intézkedések

A B. Braun indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem benyújtásától
számított egy hónapon belül írásban (ideértve e-mail), tájékoztatást ad fentiek szerinti kérelem
ható. A hat
meghosszabbításáról a B. B
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, úgy a B. Braun a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, kivéve ha
az érintett azt másként kéri.
A jelen pontba foglalt tájékoztatást és intézkedést a B. Braun díjmentesen biztosítja. Ha az
túlzó, a B. Braun figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztrációs költségekre:

Amennyiben az ismételt t
hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
A B. Braun
felfüggesztésével
n tájékoztatja.
Amennyiben az érintett a B. Braun meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult annak
bírósághoz fordulni.
Az érintettek tudomásul veszik, hogy a B. Braun az adatokat nem törli és azok kezelésére
mindaddig jogosult, ameddig a B. Braun üzleti tevékenységével összefüggésben az érintett felé
keletkezett igényét
peres vagy nemperes eljárásban
érvényesítheti. Amennyiben
zleti

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
4.7
A B. Braun gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet,

valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatokat a B. Braun megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás
leg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. a B. Braun kötelezi magát arra is,
hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja a figyelmet ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A B. Braun által kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:
felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4.8

Adatvédelmi

Az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy feltételeinek biztosítása
érdekében a B. Braun Avitum Hungary Zrt. adatvédelmi
nevez ki. Az adatvédelmi
közvetlenül a vezérigazgató nevezi ki és felügyeli.
A B. Braun Medical Kft, B. Braun Trading Kft. és az ACC Beruházó Kft adatvédelmi
A B. Braun
B. Braun
Medical Kft, B. Braun Trading Kft. és az ACC Beruházó Kft adatvédelmi feladatok ellátására
kinevezett személy:
neve:
beosztása:

dr. Bujdosó-Baranyi Mária
jog
+36-1-346-9757
:

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
a Rendelet és a B. Braun adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint
biztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az
adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan szakmai tanácsot ad;
kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
annak megs

gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

