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RICHTER ÉRDEMÉREM – PÁLYÁZAT 
 

Adatkezelési tájékoztató összefoglalása 
 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalásának célja röviden bemutatni, hogy a „Richter Érdemérem” 
pályázattal kapcsolatban (a továbbiakban: „Pályázat”) hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat. Ez a 
tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és kikkel osztjuk meg ezeket a 
személyes adatokat. 
 

Közös adatkezelők 
A Pályázat kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban együttműködnek egymással: 
  
• Adatkezelő 1: a Richter Gedeon Nyrt. (Cg.: 01-10-040944; székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., a 

továbbiakban: „Richter”),  
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály, Adatvédelmi 
Tisztviselő; postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.; e-mail cím: dataprotection@richter.hu 
 

• Adatkezelő 2: a Magyar Orvosi Kamara (székhely: 1068 Budapest, Szondi u. 100., a továbbiakban: „MOK”) 
 

Adatfeldolgozó 
• Adatfeldolgozó: a Merlin Communications Kft. (Cg. 01-09-684890 székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 

85. C. ép. 4. em., telefonszám: 06 1 336 2700; e-mail cím: info@merlin.hu, a továbbiakban: „Merlin”). A 
Merlin a Richter számára ügynökségi feladatokat lát el vállalkozóként. 
 

Adatkezelési célok és jogalapok 
A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 
 
• Pályázat kezelése és lebonyolítása:  

o a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítéséhez szükséges Ön adatainak a kezelése, 
beleértve a leadott pályázati anyaggal kapcsolatos nyilatkozatait és adatait is. 

o a Pályázat lebonyolításának átláthatóságával, a pályázati feltételek ellenőrzésével, csalások 
kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, 
érvényesítésével és védelmével, valamint a nyertes pályázóknak a díjak átadásával kapcsolatos 
célokból szükséges a pályázók személyes adatainak a kezelése, amely a jogos érdekünk alapján 
történik. 

• Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseit, 
megkereséseit; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként. 

• Felvételek készítése és közzététele: a Pályázattal és a díjátadó rendezvénnyel kapcsolatban az Ön 
hozzájárulása alapján fénykép, videó és hangfelvételeket készíthetünk Önről, amelyet az Richter a 
kapcsolódó felhasználási engedély keretei között kezelnek. 

• Díjazás: a Richter a Pályázat nyerteseinek juttatandó díj átadása céljából kezeli az Ön személyes adatait 
azért, hogy a kapcsolódó számviteli és adózási jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni tudja. 

• Nyertes pályaművek közzététel a Pályázat weboldalán: a pályázati kiírásban szereplő módon a nyertes 
pályázatokban bemutatott szakorvosi jó gyakorlatokat a Richter közzéteszi a Pályázat weboldalán, 
amelynek szerződés a jogalapja.  
 

Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz? 
Adatkezelőként a Richter, munkatársai közreműködői a „szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá 
személyes adataihoz. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá személyes 
adataihoz. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy jogszabályok alapján bírósági, hatósági és egyéb hivatalos 
szervek megkövetelik tőlünk a személyes adatok rendelkezésre bocsátását. 
 
Az Ön adatvédelmi jogai 
Ha a személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, úgy a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül 
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 
jogszerűségét. Ezen kívül megilleti a hozzáféréshez való jog, az adatai helyesbítéséhez és a törléshez való jog, 
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illetve bizonyos esetekben az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a többi jog mellett, és megilleti az 
adathordozhatósághoz való jog is. 
 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 
Abban az esetben, ha jogos érdekünk alapján kezeljük a személyes adatokat (lásd fenti célokat), Ön 
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon a személyes 

adatainak a Richter által történő kezelése ellen, amely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes 
adatait. Amennyiben megilleti a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, akkor a 

tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adatait, így például az 
Önnel való kapcsolattartás vagy kommunikáció során. Ugyanakkor fontos szempont, ilyen esetben 
előfordulhat, hogy nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni és Önt értesíteni fontos körülményekről a 

Pályázattal kapcsolatban. 
  
Kapcsolat 
További információért lépjen velünk kapcsolatba az pályázati kiírásban megadott elérhetőségeinken vagy a 
dataprotection@richter.hu e-mail címen 
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