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PÁLYÁZAT 

 
Szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel támogatásra  

 
Alulírott ezúton pályázatot nyújtok be az alábbi szakmai-tudományos rendezvényen való részvételemmel 
kapcsolatos költségeim támogatására a Lilly Hungária Kft-hez.  
 
Rendezvény pontos neve: Fiatal Diabetológusok Fóruma 

Rendezvény  helyszíne: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Szeged 

Rendezvény időpontja: 2017. november 16-18. 

 
Pályázó adatai: 

Név:______________________________________________ 
Munkahely (név, cím):_______________________  _________________   

Pecsétszám/eü. azonosító:____________________  

 
Pályázat indoklása: 
Az alábbi szempontok alapján kérem pályázatom támogatását (Kérjük válassza ki az összes indokát): 

□ végzettségem, szakmai érdeklődésem egybeesik a rendezvény témáival  
□ praktizálok, szakmai továbbképzési igényem van a rendezvény témáival megegyező szakterületen. 
□ tudományos tevékenységet végzek a rendezvény témáival megegyező szakterületen   
□ szakmai oktatást folytatok orvoskollégáknak a témában 
□ poszterem/előadásom lesz a szakmai program részeként  
 
□ a kongresszus nyelvét megfelelően ismerem (ha a kongresszus nyelve nem  magyar) 
 

Pályázott támogatás részletei (Kérjük jelölje be, hogy mely típusú költségek támogatására pályázik) 
□  Regisztrációs díj (független rendezvény esetén) 
□  Szállás (max 4*-os szállás)  
□  Étkezés (a napi összeg maximuma a bruttó minimálbér 5%-a)  
□  Utazás  

  
Nyilatkozat 
Alulírott kijelentem, hogy: 
- a támogatás kizárólagos célja az orvostudomány és az orvosi szakma fejlesztése. A támogatásnak sem 

nyíltan, sem hallgatólagosan nem célja a gyógyszerek felírásáról hozott vagy hozandó döntéseim 
befolyásolása, üzleti kapcsolatok megszerzése vagy megtartása, sem bármilyen tisztességtelen előny 
biztosítása a Lilly részére. 

- vállalom, hogy a pályázat támogatása esetén a rendezvényen részt veszek, kivéve, ha váratlanul súlyos 
személyes okom merül fel. 

- tudomással bírok arról a törvényi előírásról, hogy tudományos és szakmai rendezvényeken részvétel 
támogatásban részesülők nevét a támogatást nyújtó gyógyszercégnek 15 nappal a rendezvény előtt be kell 
jelentenie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) –be. 

- jelen pályázat és a tudományos, szakmai rendezvényen való részvételem semmiféle egyéb szerződéses 
vagy törvényi kötelezettségemmel, sem pedig tevékenységemmel kapcsolatos intézmény eljárási rendjével 
nem ellentétes, és az esetlegesen szükséges hozzájárulásokat és értesítéseket megszerzem. 

- tudomásul veszem, hogy kizárólag ezen pályázatban a megjelölt célra, a Lilly által jóváhagyott 
szolgáltatások, így a regisztrációs díj, szállás kizárólag a rendezvény időtartamára, legfeljebb 4 csillagos 
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szálláshelyen és étkezés, legfeljebb naponta a minimálbér 5 %-ának megfelelő összegben költségek 
képezik a Lilly által elfogadott pályázati támogatás tárgyát, egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos 
költségemet a Lilly utólag nem téríti meg, továbbá esetleges kísérőm költségeit a Lilly-nek nem áll 
módjában fizetni vagy téríteni.  

- vállalom, hogy amennyiben a Lilly résztámogatást biztosít (pl. csak szállás költség kifizetését), akkor a 
regisztráció igazolását bemutatom.  

- tudomásul veszem, hogy a pályázati támogatás tárgyát képező szolgáltatások beszerzését a Lilly 
bonyolítja, és ezen szolgáltatások költségeit a Lilly közvetlenül a rendezvényszervezőnek vagy más 
beszállítónak fizeti.  

- tudomásul veszem, hogy a fenti természetbeni támogatásokhoz fűződő adó- és járulékkötelezettségeket a 
Lilly fizeti meg. 

 
Adatvédelmi tájékoztató   
A jelen pályázat céljából elkerülhetetlen, hogy Ön megossza a Lilly-vel személyes adatait, többek között nevét, munkahelyi címét, 
pecsétszámát és a részvétel támogatás lebonyolításához szükséges egyéb adatokat. Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy a Lilly 
hogyan kezeli személyes adatait:  
Lilly Hungária Gyógyszer-, Állategészségügyi és Orvosi Berendezéseket Gyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 
1075 Budapest, Madách u. 13-14. VII. em. személyes adatait adatkezelőként az Ön és a Lilly között létrejövő megállapodás aláírásához 
kezeli. A Lilly személyes adatait semmilyen más célból nem kezeli.  
A Lilly személyes adatait csak annyi ideig kezeli, ameddig szükséges a jelen dokumentumban foglalt adatkezelési cél megvalósításához, 
és az adatkezelésre csak a céllal kapcsolatos elévülési időn belül kerül sor.  
Az Önre vonatkozó személyes adatok az Eli Lilly and Companyhez és/vagy az Amerikai Egyesült Államokbeli leányvállalataihoz és 
kapcsolt vállalkozásaihoz („Lilly US”) továbbíthatók. Egyes Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokban (így az USA-ban 
is) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § pontja szerint nem biztosított a 
személyes adatok „megfelelő szintű” védelme. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai nem feltétlenül 
tartalmazzák az EGT országokban szokásos adatvédelmi rendelkezéseket.  Annak érdekében, hogy az adattovábbítás a helyi adatvédelmi 
jogszabályoknak megfeleljen, a Lilly US úgy döntött, hogy akkreditálja magát az EU és USA Közötti Privacy Shield Keretrendszerben 
(„Privacy Shield”). 
A Lilly US elkötelezett abban, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat a Privacy Shield tájékoztatással, választási lehetőséggel, 
harmadik fél részére történő adattovábbításért való elszámoltathatósággal, az adatbiztonsággal, az adatok sértetlenségével, és a célhoz 
kötöttséggel, hozzáféréssel, jogorvoslattal, végrehajtással és felelősséggel összefüggő alapelveit betartva kezelje.  A Lilly US az Önre 
vonatkozó személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban/hozzájárulásban foglalt célokból használja fel vagy az Ön által a 
későbbiekben jóváhagyott célokból használja fel.   
Ha a Lilly US az Önre vonatkozó személyes adatokat lényegesen eltérő célra kívánja felhasználni, akkor lehetővé tesszük, hogy Ön az 
ilyen célból történő felhasználást letilthassa. 
A Lilly US az Önre vonatkozó személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal összeegyeztethető célokból 
megoszthatja. A Privacy Shield előírása esetén a Lilly US lehetővé teszi az Ön számára, hogy személyes adatai ez irányú felhasználását 
megtiltsa vagy azt megelőzően, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik fél adatkezelőkkel megosztaná, elfogadja. A Lilly 
US terheli továbbra is felelősség azoknak a harmadik feleknek a cselekményeiért, akik az Önre vonatkozó adatokat a Privacy Shield 
Elveivel ellentétesen kezelik.  
A Lilly US-t a hatóságok jogszerű felhívásban kötelezhetik arra, hogy nemzetbiztonsági vagy igazságszolgáltatási megkeresések 
teljesítése érdekében Önre vonatkozóan is személyes adatokat szolgáltasson. 
A Privacy Shield Keretrendszernek történő megfelelés biztosítása érdekében a Lilly US az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottsága (US Federal Trade Commission) nyomozó és végrehajtó hatóságának illetékessége alá tartozik. Ha a Privacy Shield 
Keretrendszerről további információt szeretne megtudni, vagy a Lilly akkreditációját szeretné megtekinteni, keresse fel az Amerikai 
Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának honlapját a  https://www.privacyshield.gov címen. 
Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok Lilly US általi kezelése ellen tiltakozik, ezzel kapcsolatban aggálya merülne fel vagy 
kifogása lenne – ideértve a személyes adataiba való betekintésnek, személyes adatai helyesbítésének vagy törlésének a jogát, forduljon 
bizalommal munkatársunkhoz dr Flautner Ildikóhoz az alábbi elérhetőségen: +36-1-32-85-128, flautner_ildiko@lilly.com.   
Amennyiben nincs megelégedve azzal, ahogy a Lilly US panaszát kezeli, akkor panaszával az Amerikai Választottbíráskodási 
Szövetséghez fordulhat ingyenes békéltető eljárás lefolytatása érdekében az alábbi címen:  
 
American Arbitration Association 
Case Filing Services 
877.495.4185: Toll Free 
877.304.8457: Fax 
casefiling@adr.org 
 

https://www.privacyshield.gov/
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Bizonyos körülmények között megilleti Önt a lehetőség, hogy a panaszának rendezése céljából a kötelező erejű választottbíráskodást 
válassza. A kötelező erejű választottbíráskodásról további információt az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 
Privacy Shield Keretrendszer: I. Függelék (Kötelező erejű választottbíráskodás) című kiadványában találhat a 
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction cím alatt. 
  
Amennyiben személyes adataiba szeretne betekinteni vagy személyes adatait helyesbíteni, törölni vagy zárolni kívánja, kérjük keresse a 
Lilly Hungária Adatvédelmi Felelősét. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes 
adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: 
+36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön 
hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (a 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) pontja értelmében).  
 
A jelen pályázat aláírásával a nyilatkozatot elfogadom, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Lilly 
Hungária Kft. mint adatkezelő a jelen pályázatban megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása, a 
rendezvényen történő részvétel szervezése és a szükséges hatósági bejelentési kötelezettségeinek teljesítése 
céljából kezelje. Hozzájárulok, hogy amennyiben az Lilly a rendezvény szervezéséhez rendezvényszervező 
céget vesz igénybe, az esetben a Lilly a személyes adataimat a szervező cégnek átadhatja.  
 
Pályázó neve:          
 
Pályázó aláírása:          
        
Dátum:  ________________________________  ___ 

 

 

https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

