
 

 

Elanco pályázói adatvédelmi nyilatkozat 

Utolsó frissítés: 2021. január 

Az Elanco Animal Health Inc. és társvállalatai („Elanco”) az Ön által beküldött Személyes Adatokat a jelen 
Pályázói adatvédelmi nyilatkozattal („Nyilatkozat”) összhangban használják fel. A pályázatom 
benyújtásával és/vagy a Személyes Adataim megadásával tudomásul veszem, hogy az általam megadott 
információkat az Egyesült Államokba továbbítják, illetve a lakóhelyem szerinti országon kívül más 
országokba is továbbíthatják munkaviszony létesítésének megfontolása érdekében. Tudomásul veszem 
továbbá, hogy a jelen Nyilatkozatban részletezettek szerint bármikor gyakorolhatom az egyéni jogaimat.  

Az Elanco Animal Health Inc. és társvállalatai („Elanco”) nagyra értékelik az Ön bizalmát, és 
elkötelezettek a Személyes Adatok felelős kezelése, felhasználása és védelme iránt. Pályázatának 
létrehozása és kitöltése során az Elanco adatokat gyűjthet vagy gyűjt Önről, az Elanco vállalattal való 
potenciális kapcsolatáról, illetve az Ön korábbi foglalkoztatási előzményeiről. Az Elanco az ilyen adatokat 
„Személyes Adatnak” nevezi. 

A jelen Nyilatkozat ismerteti az Elanco Személyes Adatokkal kapcsolatos gyakorlatát, amelyek gyűjtésére 
a jelen webhelyen keresztül vagy más módon kerülhet sor az Ön Elanco vállalatnál való alkalmazását 
célzó pályázatával kapcsolatban.  

Adatgyűjtés 

Az Ön által megadott adatok 

Az Elanco az Ön pályázatával kapcsolatban a következő adatokat gyűjtheti Öntől: 

• név, cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb elérhetőségi adatok 
• felhasználónév és jelszó a pályázat elősegítése érdekében 
• munkavállalási engedély állapota 
• CV, önéletrajz, kísérőlevél, korábbi munkatapasztalat és tanulmányi adatok 
• készségek és képességek 
• szakmai és egyéb munkával kapcsolatos licencek, engedélyek és tanúsítványok 
• referenciákkal kapcsolatos adatok 
• bármely egyéb adat, amelyet Ön választása szerint megad az Elanco számára (például, de nem 

kizárólagosan, foglalkoztatási preferenciák, átköltözési hajlandóság, jelenlegi és kívánt fizetés, 
díjak vagy szakmai tagságok) 

Az Elanco arra kéri Önt, hogy kerülje az alkalmazandó jogszabályok szerint érzékeny adatoknak minősülő 
adatok beküldését, kivéve, ha az ilyen adatok jogilag előírtak vagy megengedettek. Ebbe beletartoznak a 
biometrikus, orvosi vagy egészségügyi állapotokra, genetikai, faji, etnikai, nemi identitásra, szexuális 
magatartásra vagy szexuális irányultságra, vallási, filozófiai vagy ideológiai meggyőződésre, politikai 
véleményre, szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok, beleértve a nézeteket és tevékenységeket, a 
társadalombiztosítási intézkedésekre vonatkozó információk, valamint közigazgatási vagy büntetőjogi 
eljárások és szankciók. Az Érzékeny Személyes Adatok magasabb szintű védelmet vagy nagyobb 
gondosságot igényelhetnek. Az Érzékeny Személyes Adatok közé tartoznak az általános adatvédelmi 
rendelet (GDPR) által meghatározott különleges adatkategóriák. 



 

 

Időnként az Ön által az Elanco részére megadott Személyes Adatok, beleértve az Ön oktatási 
dokumentumait is, tartalmazhatnak az előző bekezdésben említett adatokat. Ebben az esetben Ön 
kifejezetten felhatalmazza az Elancót, hogy az adatokat az Ön álláspályázata céljaira kezelje. 

A jelen webhelyen keresztül beküldött adatoknak valósnak, teljesnek és nem félrevezetőnek kell lenniük. 
Pontatlan, hiányos vagy félrevezető adatok beküldése a pályázat elutasításához vezethet a pályázati 
folyamat során, vagy fegyelmi eljáráshoz vezethet, beleértve a munkaviszony azonnali megszüntetését 
is, ha Ön jelenleg Elanco alkalmazott. Ezenkívül az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az Ön által 
megadott adatok ne sértsék harmadik felek jogait. 

Ha Ön a pályázata részeként megadja az Elanco részére egy referenciaszemély vagy bármely más 
személy Személyes Adatait, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy jogában áll ezen adatokat az 
Elanco rendelkezésére bocsátani. 

 Egyéb forrásokból származó adatok 

Az Elanco pályázatával kapcsolatban adatokat gyűjthet Önről az Ön referenciáitól vagy háttérellenőrzési 
jelentésből, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon. Az Elanco „Egyéb Adatokat” is 
gyűjthet; vagyis olyan adatokat, amelyek általában nem fedik fel az Ön konkrét személyazonosságát, 
vagy nem kapcsolódnak közvetlenül egy magánszemélyhez. Amennyiben az Egyéb Adatok felfedik az Ön 
konkrét személyazonosságát, vagy egy adott magánszemélyre vonatkoznak, az Egyéb Adatokat 
Személyes Adatként kezeljük. Egyéb Adatok lehetnek többek között: 

• böngésző- és eszközadatok 
• alkalmazáshasználati adatok 
• sütiken, pixelcímkéken és egyéb technológiákon keresztül gyűjtött adatok 
• demográfiai adatok és Ön által megadott egyéb adatok 
• összesített adatok 

 Az adatok felhasználása és közlése 

Az Elanco az alábbi okokból gyűjti és kezeli az Ön adatait: 

• mivel Ön önként megadja ezeket az adatokat 
• mivel ezek az adatok a munkaviszonyba való belépés előtt az Ön kérésére szükséges 

intézkedések megtételéhez 
• mivel ezek az adatok különösen fontosak az Elanco számára, és az Elancónak a jogszabályok 

értelmében konkrét jogos érdeke fűződik az adatok kezeléséhez 
• valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében 
• amennyiben bármely személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges 

Ha az adatkezelés az Ön által az Elanco részére önként megadott adatokat érinti, vagy ha az adatkezelés 
az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ha vissza szeretné vonni a 
hozzájárulását, kérjük, írjon a Privacy@ElancoAH.com. címre.  
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A webhelyen keresztül Ön által beküldött adatokat az Elanco globális munkaerő-toborzási, irányítási és 
tervezési céljaira használjuk fel, az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint, beleértve a 
következőket: 

• az Ön pályázatának feldolgozása érdekében 
• egy Ön adott munkakörhöz szükséges képességeinek és képesítéseinek értékelése érdekében 
• referenciaellenőrzések lefolytatása érdekében 
• az Ön kérdéseire való válaszadás és a pályázatával kapcsolatos kommunikáció érdekében, 

valamint a jelen weboldallal és az Elanco feltételeinek és irányelveinek módosításaival 
kapcsolatos információk Önnek való küldése érdekében 

• bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás betartásának vagy betartása figyelemmel 
kísérésének érdekében 

• adott esetben háttérellenőrzések lefolytatása érdekében, ha az Elanco állást ajánl fel Önnek 
• az Elanco egyéb jogos érdekeinek megőrzése érdekében, mint például az Elanco adminisztratív 

céljai, összesített vezetőségi jelentéstétel, belső képzés, illetve az Elancón belüli üzleti 
tevékenységhez általánosan szükséges mértékben 

Az Önre vonatkozó adatokat felvesszük az Elanco jelölti adatbázisába, és felhasználhatjuk arra, hogy az 
Elancónál felmerülő, az Ön által megpályázottól eltérő álláslehetőségekre is figyelembe vegyük Önt. Ha 
nem szeretné, hogy az Elanco ezt tegye, kérjük, forduljon az Elancóhoz az 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com címen. Ha Önt az Elanco alkalmazza, a pályázatával 
kapcsolatban gyűjtött Személyes Adatok bekerülhetnek az Elanco humánerőforrás-rendszerébe, és 
felhasználhatók az új munkaerő felvételi folyamat irányítására; bármely ilyen adat bekerülhet az Ön 
foglalkoztatási aktájába, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban más foglalkoztatással 
kapcsolatos célokra is felhasználható. 

Ha azonban Ön nem adja meg a pályázata alátámasztásához szükséges adatokat, előfordulhat, hogy az 
Elanco nem tudja figyelembe venni az Ön pályázatát. 

Az Elanco megoszthatja a Személyes Adatokat olyan társvállalatokkal, amelyek részt vesznek egy adott 
pozícióra pályázó jelöltek értékelésében. Az Elanco marad felelős a társvállalatokkal közösen használt 
Személyes Adatokért. Az Elanco elérhetővé teszi az adatokat azon munkatársak számára, akiknek üzleti 
szempontból szükségük van az adatok ismeretére, a szabályzatainknak megfelelően, beleértve a 
toborzási, humánerőforrás és információtechnológiai osztályok munkatársait, valamint az Ön által 
megpályázott állásért felelős osztályt. Kérésre rendelkezésre áll azon társvállalatok listája, amelyek 
kezelhetik az Ön Személyes Adatait (lásd a jelen szabályzat végén található „Kapcsolatfelvétel” részt). 

Az Elanco megoszthatja a Személyes Adatokat olyan harmadik fél szolgáltatókkal, akik szolgáltatásokat 
nyújtanak, mint például a webhely hosztolása és működtetése, a munkaerő-toborzásban való 
segítségnyújtás, háttérellenőrzés és hasonló szolgáltatások. 

Az Elanco az adatokat harmadik félnek is átadhatja az Elanco üzleti tevékenysége, eszközei vagy 
részvényei egészének vagy egy részének átszervezése, egyesülése, értékesítése, közös vállalkozásba 
adása, engedményezése, átruházása vagy egyéb elidegenítése esetén (beleértve a csődeljárásokat vagy 
hasonló eljárásokat is). 
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Az Elanco felhasználhatja és megoszthatja a Személyes Adatokat, amennyiben az Elanco szükségesnek 
vagy megfelelőnek tartja: (a) az alkalmazandó jogszabályok szerint, az Ön országán vagy régióján kívüli 
jogszabályokat is beleértve; (b) jogi eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) a közigazgatási és 
kormányzati hatóságok kéréseinek megválaszolása érdekében, beleértve az Ön lakóhelye szerinti 
országon vagy régión kívüli közigazgatási és kormányzati hatóságokat is, valamint nemzetbiztonsági vagy 
bűnüldözési követelmények teljesítése érdekében; (d) az Elanco általános feltételeinek érvényesítése 
érdekében; (e) az Elanco vagy bármely társvállalatunk tevékenységeinek védelme érdekében; (f) az 
Elanco és/vagy társvállalatainké, Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának 
védelme érdekében; és (g) annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Elanco a rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségeket igénybe vegye, vagy korlátozza az Elanco által elszenvedett károkat. 

Személyes Adatainak közlése magában foglalhatja a Személyes Adatok más országokba történő 
továbbítását is. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben (az „EGT”) tartózkodik, ez az EGT-n kívüli 
országokat is magában foglalhat. Ezen országok némelyikét az Európai Bizottság az EGT szabványoknak 
megfelelő szintű védelmet biztosító országként ismeri el. Más országokba történő adattovábbítás esetén 
az Elanco megfelelő intézkedéseket, például adattovábbítási megállapodásokat és/vagy általános 
szerződési feltételeket vezetett be az Ön adatainak védelme érdekében. 

Adatmegőrzés  

Az Elanco a Személyes Adatokat a jelen Nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges 
ideig őrzi meg, kivéve, ha a jogszabályok hosszabb megőrzési időt írnak elő vagy engedélyeznek. Az 
Elanco megőrizheti az Ön adatait abból a célból is, hogy mérlegelje, az Ön készségei alkalmasak-e más 
foglalkoztatási lehetőségekre. Ha nem szeretné, hogy az Elanco megőrizze Személyes Adatait e célból, 
kérjük, írjon az elanco_talent_acquisition@elancoah.com. címre. Az Elanco eltávolíthatja az inaktív 
fiókok Személyes Adatait adatbázisunkból, az alkalmazandó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek 
megfelelően. Továbbá az Elanco bármikor, indoklás nélkül törölheti az Ön Személyes Adatait (beleértve 
az Ön CV-jét/önéletrajzát) az adatbázisából. Ezért kérjük, őrizze meg saját példányát az Elanco számára 
megadott Személyes Adatairól. 

Passzív adatgyűjtés: Sütik és hasonló technológia 

Az Elanco és szolgáltatói „sütiket” és hasonló technológiákat használhatnak ezen a webhelyen. További 
információkért tekintse meg az Elanco adatvédelmi és süti nyilatkozatát a privacy.elanco.com címen. 

Hozzáférés és kijavítás  

Az itt tárolt Személyes Adatait elérheti, áttekintheti és módosíthatja, ha újra bejelentkezik a webhelyre, 
és frissíti a fiókadatait. A frissített profil lesz az alapértelmezett, amikor legközelebb a fiókja 
használatával online jelentkezik egy állásra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a profilján végzett bármely 
módosítást az Elanco megtekintheti. Ha egy adott munkakörre való figyelembe vétel céljából Ön által 
már benyújtott Személyes Adatokat szeretne módosítani, akkor frissítse profilját, és küldje be újra a 
pályázatét erre a munkakörre. Az Elanco arra ösztönzi Önt, hogy haladéktalanul frissítse Személyes 
Adatait, ha azok megváltoznak vagy pontatlanok. 

A profiljában szereplő adatokon kívül, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, 
kérheti az Elanco által Önről tárolt Személyes Adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
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korlátozását, törlését és hordozhatóságát. Az Elanco a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszol 
az Ön kérésére. Ha ilyen jellegű kérelmet szeretne benyújtani az Ön által korábban megadott Személyes 
Adataira vonatkozóan, vagy ha elektronikus másolatot szeretne kapni Személyes Adatairól egy másik 
vállalatnak történő továbbítás céljából (amennyiben ezeket a jogokat a jogszabály biztosítja Önnek), 
kérjük, látogasson el az egyéni jogokkal kapcsolatos linkjeinkre, és töltse ki a megfelelő űrlapot lentebb. 
 

o Európai egyéni jogok igénylőlapja 
o Egyesült Államok egyéni jogok igénylőlapja  
o Nemzetközi egyéni jogok igénylőlapja 
o Kaliforniai fogyasztói egyéni jogok igénylőlapja 
o Kaliforniai és nevadai fogyasztók értékesítés mellőzési kérésre vonatkozó igénylőlap 

 
Kérelmében kérjük, tisztázza, hogy milyen Személyes Adatokhoz szeretne hozzáférni, illetve milyen 
módosításokat eszközölt, azt szeretné-e, ha az Elanco részére megadott Személyes Adatai le lennének 
tiltva az Elanco adatbázisából, vagy egyéb módon tudassa az Elancóval, hogy milyen korlátozásokat 
szeretne alkalmazni az Ön Személyes Adatainak Elanco általi felhasználására vonatkozóan. Az Ön 
védelme érdekében az Elanco csak azon e-mail-címhez kapcsolódó adatokra vonatkozó kéréseket 
hajthat végre, amelyről Ön az Elancónak kérését elküldte, és előfordulhat, hogy az Elancónak 
ellenőriznie kell az Ön személyazonosságát, mielőtt a kérését teljesítené. Az Elanco az ésszerűség 
határain belül megpróbál eleget tenni az ilyen kérésnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos 
Személyes Adatok mentesülhetnek az ilyen hozzáférési, helyesbítési vagy tiltási jogok alól az 
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében. 

Ha bármilyen kérdése van az űrlappal vagy a folyamatunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk 
bizalommal a privacy@elancoAH.com. címen.  

Ön az országában vagy régiójában működő adatvédelmi hatósághoz panaszt nyújthat be azzal 
kapcsolatban, hogy az Elanco miként kezeli az Ön Személyes Adatait. Az elérhetőségi adatokat lásd az 
alábbi „További információk” szakaszban. 

Biztonság  

Az Elanco ésszerű szervezeti, technikai és adminisztratív intézkedések alkalmazására törekszik a 
Személyes Adatok Elancón belüli védelme érdekében. Sajnos egyetlen adatátviteli vagy tárolórendszer 
100%-os biztonsága sem garantálható. Ha okkal feltételezi, hogy az Elancóval való kapcsolata már nem 
biztonságos (például úgy érzi, hogy az Elancónál lévő fiókja biztonsága sérült), kérjük, azonnal értesítse 
az Elancót a problémáról az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakasznak megfelelően. 

Ne küldjön érzékeny adatokat az Elancónak e-mailben. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy a megfelelő 
szintű gondosságot alkalmazza, amikor az Elancóval kommunikál. 

 Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások 

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat. A jelen Nyilatkozat nem terjed ki harmadik 
felek adatvédelemmel, adatokkal kapcsolatos vagy egyéb gyakorlataira, beleértve a bármely olyan 
webhelyet vagy szolgáltatást üzemeltető harmadik feleket, amelyekre ez a webhely linket tartalmaz, és 
az Elanco nem tehető felelőssé ezekért. Valamely linknek a jelen webhelyen való szerepeltetése nem 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
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jelenti azt, hogy az Elanco vagy társvállalatai jóváhagyják a belinkelt webhelyet vagy szolgáltatást. Az 
Elanco arra ösztönzi Önt, hogy olvassa el az ezen webhelyeken közzétett jogi nyilatkozatokat, beleértve 
azok adatvédelmi szabályzatait is. 

Álláspályázatra vonatkozó jogszabályok  

Ez a webhely lehetővé teszi az Ön számára, hogy az Elanco központosított globális toborzási 
funkciójának előnyeként az egész világon meghirdetett állásajánlatokra jelentkezzen. Ezt a webhelyet az 
Egyesült Államokból üzemeltetik. Ennek megfelelően a jelen webhelyen megadott Személyes Adatok 
gyűjtése az Egyesült Államokban történik, és azokra az Egyesült Államok jogszabályai vonatkoznak. Ha 
azonban az Elanco megosztja az Ön Személyes Adatait egy másik országban vagy régióban található 
társvállalattal annak potenciális munkáltatói minőségében, az Ön Személyes Adatait a társvállalat fogja 
kezelni a jelen Nyilatkozattal összhangban. A munkaerő-felvétellel vagy más foglalkoztatással 
kapcsolatos döntéseket a munkaerő-felvételt végző társvállalat hozza meg annak az országnak vagy 
régiónak a jogszabályai szerint, ahol az adott munkakör található. 

Gyermekek 

Ez a webhely az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban nem használható a törvényes munkavállalási 
korhatár alatti személyek által. Arra kérjük őket, hogy ne adjanak meg Személyes Adatokat ezen a 
webhelyen keresztül. 

 Az Elanco jelenlegi munkatársai 

Ha Ön jelenleg az Elancónál vagy annak egy társvállalatánál dolgozik, akkor a karrierportál használatához 
jogosultnak kell lennie arra, hogy az Elancón belül egy másik munkakörre jelentkezzen. Ha elfogadja ezt 
a munkakört, a juttatási programjai és a humán erőforrás szabályzatai megváltozhatnak. Kérjük, 
egyeztessen a HR vezetővel az új munkakörrel kapcsolatban a pályázati jogosultságról, a juttatási 
programokról és az adott munkakörre vonatkozó HR szabályzatokról. 

Ez a webhely nem arra szolgál, hogy bármely olyan jogrendszerben vagy országban lévő természetes 
vagy jogi személy vagy szervezet megossza vagy használja, ahol az ilyen terjesztés vagy használat 
ellentétes lenne a helyi jogszabályokkal vagy előírásokkal. 

Korábbi adatvédelmi pajzs tanúsítvány 

1.  Adatvédelmi Pajzs tanúsítvány 

Bár az EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer többé nem használható fel személyes adatok 
továbbítására, illetve nem lehet arra hagyatkozni, az Elanco továbbra is betartja az EU-USA Adatvédelmi 
Pajzs Keretrendszer kötelezettségeit, és rendelkezik az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs 
keretrendszerek tanúsítványával , az EGT-ből, Svájcból és az Egyesült Királyságból az Egyesült 
Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. 
Tanúsítványaink megtalálhatók itt: www.privacyshield.gov/list . Az Adatvédelmi Pajzs alapelveivel 
kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.privacyshield.gov. 
Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos adatvédelmi szabályzatunkat a privacy@elancoAH.com címen 
igényelheti.  

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

A „Kapcsolatfelvétel” szakaszban leírtak szerint, ha bármilyen kérdése vagy panasza van Személyes 
Adatainak az Adatvédelmi Pajzs vagy más megfelelő továbbítási keretrendszer alapján általunk történő 
kezelésével kapcsolatban, vagy meg szeretné tekinteni az Elanco USA vállalat által kezelt Személyes 
Adatait és kérni ezen adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az adatalanyok jogaira vonatkozó igénylőlap kitöltésével a következő URL linket használva: 
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

Vagy az Egyesült Államokban hívja az Elancót díjmentesen az 1-888-545-5973 számon 

Vagy küldjön e-mailt a privacy@elancoAH.com címre  

 

A Nyilatkozat módosításai 

Az Elanco fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot bármikor módosítsa az Elanco, a jelen webhely, 
illetve az iparágban vagy a jogi trendekben bekövetkező jövőbeli fejlemények kezelése érdekében. Az 
Elanco közzéteszi a felülvizsgált Nyilatkozatot ezen a webhelyen, vagy bejelenti a változást a jelen 
webhely kezdőlapján. A Nyilatkozat frissítésének időpontját a jelen Nyilatkozat tetején található „Utolsó 
frissítés” felirat alapján határozhatja meg. A módosítások a felülvizsgált Nyilatkozat jelen webhelyen 
történő közzétételével lépnek hatályba. Amennyiben a Nyilatkozat ilyen módosításait követően Ön 
továbbra is használja ezt a webhelyet, úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta az ilyen változtatásokat. Ha 
részben vagy egészben nem ért egyet a jelen Nyilatkozat feltételeivel, dönthet úgy, hogy nem használja 
tovább ezt a webhelyet. 

  

Kapcsolatfelvétel 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a privacy@elancoAH.com címen, vagy postai levélben: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A következőket is megteheti: 

•Forduljon az Ön országára vagy régiójára illetékes adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 
privacy@elancoAH.com címen. E-mailjében kérjük, adja meg azt az országot, ahonnan 
kapcsolatba lép velünk. 
 
•Nyújtson be panaszt az Ön országában vagy régiójában illetékes adatvédelmi hatóságnál, vagy 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

ahol az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése történik, a 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080  címen. 

  

ELISMERVÉNY 

Pályázatom benyújtásával elismerem, hogy elolvastam és megértettem a fent ismertetett Adatvédelmi 
nyilatkozatot, és megértettem a Személyes Adataim gyűjtésére, felhasználására, továbbítására és 
közlésére vonatkozó rendelkezéseket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint. 
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