
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS NYOMTATVÁNY 
 

A „Tovább ne törj” egy országos kockázatfelmérő program (a “Program”) amelyet a LT 

Communications  Kft folytat az Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. (“Amgen”) nevében. 

 

LT Communications Kft. az az ügynökség, amely az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi 

Tájékoztatásban leírtak szerint gyűjti.  Ez az információ a Programban való részvételhez szükséges, és 

tartalmazza az Ön által a Program részére, a regisztráció során önként megadott személyes adatokat, 

ideértve az Ön nevét, pecsétszámát és kapcsolattartási adatait, úgy mint munkahelyének címét, 

telefonszámát és email címét. Az LT Communications Kft. kizárólag az alábbi célokhoz szükséges 

adatokat kezeli: 

 

(i) Az Ön Programhoz való csatlakozása és azon szolgáltatások nyújtása az Ön részére, amelyekre 

regisztrált, ideértve az alábbiakat: 

▪ Betegei számára ingyenes betegedukációs csomagot bitzosítunk, az Ön által igényelt 

mennyiségben  

 
▪ Tájékoztatót és részletes leírást biztosítunk az Ön részére a pár perc alatt kitölthető 

online FRAX teszt használatáról 

 

(ii) Tájékoztatást nyújtunk az Ön számára a Program során felmerült kérdéseivel kapcsolatosan 

 

(iii) Előzetes tájékoztatást nyújtunk az Ön számára a Program tavaszi folyatatásával, és az abban 
való, valamint a hosszú távú részvétel lehetőségével kapcsolatosan 

 

(iv) Visszajelzés szerzése Öntől a Programban való részvételéről a FRAX szűrési számok 
megadásával, mely történhet 

 
▪ heti 1 alkalommal telefonon történő megkeresés alapján, mely során elkérjük Öntől a 

hét folyamán elvégzett FRAX szűrések számát ( ezen belül a közepes és magas kockázatú 

FRAX eredmények számát) 

▪ az elvégzett FRAX szűrések számát ( ezen belül a közepes és magas kockázatú FRAX 

eredmények számát) rögzítheti weboldalunkon keresztül 
 

 
Az Ön személyes adatait a LT Communications Kft.  a Program teljes időtartama alatt és kizárólag a 
jelen Hozzájárulás Nyomtatványban foglalt célokra és módon kezeli. Az LT Communications Kft. 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn, amelyek révén az alkalmazandó 

jogszabályokkal összhangban az Ön személyes adatait védi az engedély nélküli vagy jogellenes 

hozzáféréssel, véletlen elvesztéssel, megváltoztatással vagy megsemmisítéssel szemben. 

 

Az LT Communications Kft.   a Program hatékonyságának mérése céljából adatokat ad át az Amgen 

részére, ilyen adat az Ön neve címe  valamint az Ön által elvégzett heti FRAX szűrések száma (ezen 

belül a közepes és magas kockázatú FRAX eredmények számát).  

A Programban való részvétel önkéntes jellegű és díjmentes. Azonban, ha Ön úgy dönt, hogy nem 

járul hozzá személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatásban és Hozzájárulás 

Nyomtatványban leírt módon történő kezeléséhez, vagy a későbbiekben úgy dönt, hogy nem kívánja 
igénybe venni a Program által nyújtott szolgáltatásokat, akkor a további részvétele nem lehetséges 

illetve nem kap további támogatást a Programmal kapcsolatban. 

 

Ön a Programban való részvételére vonatkozó hozzájárulását bármiféle indokolás nélkül, bármikor 

visszavonhatja, helyesbítheti vagy frissítheti a személyes adatait, illetve módosíthatja / lemondhatja 



a Programra való jelentkezését, az LT Communications Kft. részére küldött értesítéssel, az alábbi 

kapcsolattartási címen. 

 LTCommunication Kft. 

1138 Budapest Róbert Károly krt. 18/a 

Mail: support@tovabbnetorj.hu 

A Program lezárásakor az Ön személyes adatai biztonságos módon megsemmisítésre kerülnek az LT 

Communication Kft. által.  

 

Az Ön személyes adatait nem használják fel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon kívüli 

egyéb célokra.  Ha Ön panasszal kíván élni az Ön személyes adatainak a jelen Program általi 

felhasználása ellen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a LT Communications Kft. megbízott 

képviselőjével vagy az Ön helyi Adatvédelmi Hatóságával (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36-1-391-1400, 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
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