Címzett: AstraZeneca Kft. /Adatvédelmi felelős
Levelezési cím: 1113, Budapest, Bocskai út 134-146.
E-mail cím: privacy.hu@astrazeneca.com és/vagy

disclosure.hu@astrazeneca.com

A gyógyszeripari TRANSZPARENCIA KÓDEX szerinti személyes adatok közzétételéhez való hozzájárulás
módosítása

Alulírott
_________________________________________
(név nyomtatottan)
Munkahely/ Praxis címe: ………………….…………………………………………………………………….
Lakcím (amennyiben azt a szerződéskötéskor megadta): ……………….........................................................
Levelezési cím, ha a fentiektől eltér: …………………………………………………………………………….
ezennel akként nyilatkozom, hogy az AstraZeneca Kft. és közöttem létrejött szerződések alapján a
……………………..

naptári

www.astrazeneca.com/hungary

évben

részemre

honlapon

való

az

AstraZeneca

nyilvános

Kft.

közzétételre

által

teljesített

vonatkozó

kifizetések

hozzájárulásomat

visszavonom.
…………………………………………………... …………………………………………………..
(aláírás helye és ideje) (aláírás)
__________________________________________________________________________________________
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ és TÁJÉKOZTATÁS
1. Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot pontosan kitölteni és aláírni szíveskedjen. Kérésének csak a nyilatkozat pontos kitöltésekor tudunk
eleget tenni.
2. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a fejlécben megadott címek valamelyikére szíveskedjen eljuttatni.
3. A nyilatkozat kézhezvételét követően az AstraZeneca Kft. 25 napon belül intézkedik adatainak, úgy mint
a) teljes név;
b) belső azonosító (GUID szám);
c) tevékenység végzés (praxis) helye és címe;
d) az Ön által a szerződésben megadott egyéb cím;
e) a szerződések alapján a megnevezett naptári évben kifizetett juttatás összege;
f) a szerződések alapján a megnevezett évben kifizetett járulékos költségek éves összege;
g) a kifizetések időpontja;
h) kifizetések jogcíme (pl. megbízási szerződés előadás tartására; szakmai-tudományos rendezvényen való részvétellel kapcsolatos
költségek megtérítése, stb.).
honlapról való törléséről.
4. Az Ön személyes azonosítására alkalmas adatok honlapról való törlését követően az AstraZeneca Kft. úgy tesz eleget a
Transzparencia Kódex követelményeinek, hogy a továbbiakban a fenti kifizetési adatokat egyedileg nem beazonosítható módon, aggregát
adatokként teszi közzé a vállalati honlapján.
5. Felhívjuk figyelmét, hogy az Önnel létesített jogviszonyból származó adatokat pénzügyi szempontból, és a globális vállalati
előírásoknak való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk kezelni hozzájárulásának visszavonását követően is.
6. A közzétételre, valamint az adatkezelések jogi szabályozására vonatkozóan további információ található a fent nevezett honlapon
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