
4 doboz megvásárolt 
Revilut 12 vonalkódjának 

beküldése után

1 dobozt ajándékba 
küldünk postán

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

A ReviLut 12 készítmény megvásárlásával lehetősége nyílik a Sager Hűségprogramban 
való részvételre, amellyel közel 3500 Ft megtakarítást érhet el.
Ha az Ön által megvásárolt 4 db ReviLut 12 készítmény dobozán található 
vonalkódokat postázza a hátoldalon található címre, akkor 1 doboz ReviLut 12-t 
– várhatóan egy hónapon belül – elküldünk Önnek térítésmentesen.

Az általunk küldött doboz vonalkódja NEM vesz részt a programban.
A postán elveszett küldeményekért felelősséget nem vállalunk és nem tudjuk pótolni.

ÉLjen a LeHeTősÉggeL, ameLy közeL 
3500 FT megTakaRíTásT jeLenT önnek!

A SAGER PHARMA az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából 
adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának 
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatáro-
zását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A SAGER PHARMA a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 
belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. 

A SAGER PHARMA a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy Ön annak törlését kéri, illetve az 
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja 
ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A SAGER PHARMA megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontos-
ságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A SAGER PHARMA a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazo-
kat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ha a SAGER PHARMA az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhez-
vételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás 
iránti kérelem elutasítása esetén a SAGER PHARMA tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemze-
ti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: (1) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása ki-
zárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (2) a 
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudomá-
nyos kutatás céljára történik; valamint; (3) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A SAGER PHARMA - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számí-
tott legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésé-
ben döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a SAGER PHARMA az Ön tiltakozásának 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is 
- megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről 
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kö-
telesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a SAGER PHARMA – fentiek szerint – meghozott döntésével nem ért egyet, illetve a SAGER 
PHARMA a fentebb meghatározott, megvizsgálásra megszabott határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A SAGER PHARMA az Ön adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem 
továbbítható az adatátvevő részére, ha a SAGER PHARMA egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltako-
zás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A SAGER PHARMA az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek meg-
szegésével másnak okozott kárt megtéríti.  Ha a SAGER PHARMA az Ön adatainak jogellenes kezelésével 
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön a SAGER 
PHARMA-tól sérelemdíjat követelhet. A SAGER PHARMA felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a 
SAGER PHARMA köteles megfizetni Önnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó 
sérelemdíjat is. A SAGER PHARMA mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén 
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, ameny-
nyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a nemzeti adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; telefon: +36 (1) 391-1400; telefax: 
+36 (1) 391-1410). 

a nORmáL LáTásÉRT*

sageR HŰsÉgPROgRam

®12Lut

+

További információ: Sager Pharma Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
E-mail: sager@sagerpharma.hu Tel: 06-1-214-6559 SA
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Omega-3 zsírsavakat, vitaminokat, ásványi anyagokat és luteint 

tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula

*  A dokozahexaénsav (DHA) és a cink hozzájárulnak a normál látás fenntartásához. 
 A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.



Kérjük, a kivágott vonalkódokat ragassza a keretes részbe, töltse ki az alábbi adatokat, 
majd küldje vissza a következő címre:

Cím: sager Pharma kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
a borítékra kérjük írja rá: sageR HŰsÉgPROgRam
Telefonszámunk: 06-1-214-6559

KéRjüK, NyOMTATOTT BETűKKEL TÖLTSE KI!

Teljes név: ..............................................................................................................Születési év: ....................

Honnan értesült a készítményről? Tegyen x-et a megfelelő helyre:

Szemész orvosától: Orvosa neve: ..................................................... Helység: ...........................

Háziorvosától: Orvosa neve: ..................................................... Helység: ...........................

Gyógyszerészétől: Gyógyszertár neve: ........................................ Helység: ...........................

Hirdetésből:  A hirdetés megjelenési helye: .................................................................

Egyéb helyről: ...................................................................................................................................................

Postázási címe, ahová az 1 doboz térítésmentes ReviLut 12 készítményt kéri:

................................................................................................................................................................................

Feliratkozás hírlevélre:                      Igen                  Nem

Dátum: 20......................................................                                   ..................................................................
aláírás

Ezen gyűjtőszelvény visszaküldési határideje:
2018. július 31.

sageR HŰsÉgPROgRam

mInTa Vonalkód helye
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a sageR PHaRma sageR HŰsÉgPROgRamHOz kaPCsOLódó adaTkezeLÉsI TájÉkOzTaTója

1. sager Hűségprogram

Amennyiben Ön a SAGER PHARMA (név: SAGER Pharma Kft.; székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. 
ép.; e-mail: sager@sagerpharma.hu; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869585; adószám: 13717108-2-41; adatkeze-
lési nyilvántartási azonosítók: naIH-121633/2017; naIH-132168/2017; adatok megismerésére jogosultak 
köre: a Sager Hűségprogram adminisztratív feladataiért felelős munkatárs) által forgalmazott ReviLut 12
készítményt használja, részt vehet a Sager Hűségprogramban. Ha Ön összegyűjt 4 db-ot a ReviLut 12 ké-
szítmény dobozán található vonalkódból és azt a készítmény dobozában található formanyomtatványra 
(„Formanyomtatvány”) felragasztja, majd a Formanyomtatványt kitöltve postázza a fenti címre, a SAGER 
PHARMA – várhatóan egy hónapon belül – elküld Önnek térítésmentesen 1 doboz ReviLut 12 készítményt.

2. a sager Hűségprogram során kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalap-
ja, időtartama

A Sager Hűségprogramban való részvételhez a Formanyomtatványon keresztül Önnek a következő adatokat 
kell megadnia: teljes név, születési év, postázási cím, illetve azon információ, hogy Ön honnan értesült a 
ReviLut 12 készítményről.

Az Ön fenti adatait a SAGER PHARMA kizárólag a Sager Hűségprogram működtetése céljából, a +1 
doboz ReviLut 12 postázása érdekében kezeli. 

Amennyiben Ön a Formanyomtatványon a „Feliratkozás hírlevélre” szöveg mellett szereplő négyzetet is beje-
löli, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a SAGER PHARMA postai és elektronikus úton hírleveleket küldjön Önnek az 
alábbi tartalommal: tájékoztatás a SAGER PHARMA közelgő rendezvényeiről és akcióiról; egészségfejlesztési 
tájékoztatás; készítmények helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatás; készítmények forgalmazását érintő 
változásokról szóló tájékoztatás; egyéb tárgyú kapcsolattatás.

Az adatok SAGER PHARMA által történő kezelése hozzájáruláson alapul. Ön a Formanyomtatvány kitölté-
sével, aláírásával és visszaküldésével egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 
kifejezett írásbeli hozzájárulását adja a megadott személyes adatok SAGER PHARMA által a jelen tájékozta-
tóban foglalt feltételek mellett történő kezeléséhez. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor 
költségmentesen visszavonhatja az 1. pontban megjelölt címre küldött e-mailben.

A SAGER PHARMA az Ön által kezelt adatokat a Sager Hűségprogram fennállásáig, vagy legfeljebb 8 (nyolc) 
évig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Sager Hűségprogram céljából  történő adatke-
zelés NAIH regisztrációs száma: NAIH-132168/2017. A hírlevél célú adatkezelés NAIH regisztrációs száma: 
NAIH-121633/2017.

3. a személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága, adatfeldolgozás, adattováb-
bítás

A SAGER PHARMA szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás mindenben megfelel a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság-
ról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.  

A begyűjtött és kezelt személyes adatok feldolgozására, illetve továbbítására nem kerül sor, ide nem értve az 
egyes törvényi kötelezettségek teljesítését.

4. jogorvoslati lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetve törlését vagy zárolását a 1. pontban megjelölt címre küldött levélben vagy e-mail címre küldött 
e-mailben.

Az Ön kérelmére a SAGER PHARMA tájékoztatást ad az Ön SAGER PHARMA által kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevé-
kenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens(ek) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intéz-
kedésekről, továbbá - az Ön adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A SAGER PHARMA az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoz-
tatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Ön személyes adatainak körét, az adatvédelmi inci-
denssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítá-
sára megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.






