
 

 

 

NYILATKOZAT 

a CSL Behring Csoporthoz tartozó Gazdasági Társaságok által történő 

Értékátruházások Közzétételéhez 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Összhangban a CSL Behring Kft. helyi Átláthatósági Szabályzat (a továbbiakban: az 

„Átláthatósági Szabályzat”) előírásaival, úgy döntöttünk, hogy önként nyilvánosságra hozzuk 

az egészségügyi szakemberek, illetve egészségügyi szervezetek részére nyújtott 

értékátruházásokra vonatkozó információkat. Az Átláthatósági Szabályzat az alábbi linken 

érhető el: www.cslbehring.hu. A CSL Behring Kft. (székhely: 1123 Budapest., Alkotás utca 

53. D. 4. MOM Park; cégjegyzékszám: 01-09-974071; nyilvántartó hatóság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: a „CSL Behring Magyarország”), a CSL Behring 

GmbH, Philipp-Reis-Str. 2, 65795 Hattersheim (a továbbiakban: a „CSL Behring GmbH”), a 

CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3014 Bern, Svájc (a továbbiakban: a „CSL Behring 

AG”), valamint a CSL Behring LLC, 1020 First Avenue, King of Prussia, PA 19406-0901 USA 

(a továbbiakban: a „CSL Behring LLC”) elkötelezettek az Ön személyes adatainak a védelme, 

illetve a vonatkozó adatvédelmi törvények és szabályok betartása mellett, ezért a fenti 

kötelezettséget kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és hozzájárulásával 

teljesítik. 



 

 

Adatkezelési Tájékoztató 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, 

hogy az Ön személyes adatai közül milyen típusú adatok kerülhetnek gyűjtésre, tárolásra és 

közzétételre az Ön részére teljesített értékátruházások nyilvánosságra hozatala céljából, 

összhangban az Átláthatósági Szabályzattal. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatnak minősül 

minden információ, amely alapján Ön — akár potenciálisan is — beazonosítható. 

A „CSL Behring Társaság” kifejezés vonatkozhat a CSL Behring Kft., a CSL Behring GmbH 

vagy a CSL Behring AG bármelyikére (a továbbiakban: „mi”, „minket” vagy „miénk”). Az 

Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint kezelt személyes adatai tekintetében az a CSL 

Behring Társaság minősül a felelős adatkezelőnek, akivel Ön szerződéses jogviszonyban 

áll az értékátruházás vonatkozásában. 

A „CSL Behring Csoport Tagvállalata” kifejezés vonatkozik minden olyan társaságra, amely 

a CSL Behring vállalatcsoport tagja a 2. mellékletben foglalt felsorolás szerint. 

Az Ön személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezelése az Ön 

előzetes, önkéntes és megfelelő tájékoztatás alapján megadott hozzájárulásán alapul, és a 

jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával Ön 

hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti 

kezeléséhez.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy az Ön részére 

juttatott Értékátruházásokra vonatkozó információkat, összhangban az Átláthatósági 

Szabályzat előírásaival, anonim módon (összesítve), az Ön kilétének a közzététele nélkül 

fogjuk közzétenni. 

1. Minden egyes CSL Behring Társaság – minden esetben kizárólag a saját nevében és a 

saját céljaira – az alábbi személyes adatokat gyűjtheti Önről (a továbbiakban: a 

„Személyes Adatok”):  

• Azonosító adatok: A CSL Behring Társaság az Ön Személyes Adatainak kezelőjeként 

rögzíti az Ön nevét, munkahelyi címét, elérhetőségeit és egészségügyi nyilvántartási 

számát. 

• Értékátruházás: A CSL Behring Társaság az Ön Személyes Adatainak kezelőjeként 

rögzíti a közvetlen és közvetett, készpénzben, természetben vagy más módon teljesített 

kifizetések pontos összegét, amelyeket az Ön részére vagy javára teljesített (a 

továbbiakban: az „Értékátruházás”). Ez kiterjed az alábbiakra: 

o Az oktatási eseményekkel kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, például 

regisztrációs díjak, utazási és szállás költségek; 



 

 

o Szolgáltatási és tanácsadási díjak;  

o Adományok és támogatások;  

o Értékátruházás kutatási és fejlesztési célokra, ideértve – többek között – a nem 

klinikai vizsgálatokat, klinikai vizsgálatokat és a beavatkozással nem járó 

vizsgálatokat;  

• További információk: A CSL Behring Társaság az Ön Személyes Adatainak 

kezelőjeként további adatokat is gyűjthet, amelyek segítséget nyújtanak az érintett CSL 

Behring Társaság számára az Értékátruházás időpontjának és összegének a 

meghatározásában (például szerződések, fizetési bizonylatok stb.).  

2. A CSL Behring Társaság az Ön hozzájárulása alapján a Személyes Adatainak 

kezelőjeként az alábbi célra használhatja föl az Ön Személyes Adatait: 

Közzététel 

A CSL Behring Társaság az Ön Személyes Adatainak kezelőjeként közzéteheti az Ön 

Személyes Adatait, hogy ilyen módon teljesítse a vonatkozó átláthatósági szabályzatok 

előírásait a nyilvánosan hozzáférhető vállalati weboldalain. Az ilyen jellegű 

közzétételre vonatkozó példát az 1. melléklet tartalmazza.  

o A közzétételek tartalmazni fogják az Ön nevét és egyéb Személyes Adatait, 

valamint részletes információkat az Ön által a tárgyidőszakban az érintett CSL 

Behring Társaságtól kapott Értékátruházások jellegéről és céljáról. A tárgyidőszak 

a naptári év.  

o Amennyiben az Értékátruházás kutatási és fejlesztési célt szolgált, ezen 

információkat anonim módon (összesítve), az Ön kilétének a közzététele nélkül 

fogjuk közzétenni. 

o A közzétételeket évente egy alkalommal, legkésőbb a következő naptári év június 

30-án fogjuk közzétenni. A közzétett információk az első közzétételtől számított 

legalább három évig nyilvánosak maradnak.  

Az Ön Személyes Adatainak közzététele abban az esetben, ha az Ön székhelye az 

Értékátruházást kezdeményező CSL Behring Társaságtól eltérő országban van: 

Az Ön Személyes Adatai átadásra kerülnek egy olyan CSL Behring Csoport 

Tagvállalatnak, amelynek a székhelye az Ön székhelye/fizikai címe szerinti országban 

van. Az Ön székhelye szerinti országban működő CSL Behring Csoport Tagvállalat 

nevét a 2. melléklet tartalmazza. Az Ön Személyes Adatait az érintett CSL Behring 

Csoport Tagvállalat fogja közzétenni a saját weboldalán, összhangban az Ön székhelye 



 

 

szerinti ország átláthatósági alapelveivel. A CSL Behring Csoport Tagvállalat 

weboldalának címét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

3. Az Ön Személyes Adatainak tárolása és harmadik országba történő továbbítása 

Az Ön Személyes Adatai a CSL Behring LLC-nek (1020 First Avenue PO Box 61501 

King of Prussia, PA 19406-0901 U.S.A.; e-mail: privacy@cslbehring.com; telefon: +1 

610-878-4000; website: www.cslbehring.com), mint adatfeldolgozónak kerülnek 

átadásra; az adatokat az érintett CSL Behring Társaság nevében egy központi 

adatbázisban fogjuk tárolni. A CSL Behring LLC tevékenységei az alábbiakra 

terjednek ki: tárhely szolgáltatás. 

A CSL Behring LLC székhelye az Európai Gazdasági Térség területén kívüli 

harmadik országban található (Amerikai Egyesült Államok), azaz a tárolás 

érdekében a kezelt Személyes Adatok harmadik országba kerülnek továbbításra, 

ahol a személyes adatok védelmének szintje eltérő lehet az uniós jog által 

biztosított védelmi szinttől. Minden egyes CSL Behring Társaság köteles 

gondoskodni a harmadik országokba továbbított Személyes Adatok védelmének 

uniós szintjét biztosító megfelelő garanciáról. A CSL Behring ezen 

kötelezettségének az EU Bizottsága által elfogadott általános szerződési feltételek 

alkalmazásával tesz eleget.  

4. Adatmegőrzés 

A közzétett adatok 3 évig maradnak hozzáférhetők és összesen 5 évig kerülnek az 

adatkezelő által megőrzésre, hacsak jogszabály ennél hosszabb vagy rövidebb 

megőrzési időszakot nem ír elő vagy hozzájárulását nem vonja vissza ezt megelőzően. 

Az Ön Személyes Adatait kizárólag addig őrizzük meg, ameddig az szükséges az 

adatgyűjtés eredeti célja érdekében, ideértve bármely jogi vagy beszámolási 

követelmény teljesítését is. 

5. Közzétételt megelőző tájékoztatás 

A közzétételt megelőzően általános áttekintést nyújtunk Önnek a közzététel tárgyát 

képező Értékátruházásról.  

 

6. Az Ön jogai 

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek jogában áll: (i) 

hozzájárulását visszavonni; (ii) hozzáférést kérni a személyes adataihoz; (iii) a 

személyes adatai helyesbítését kérni; (iv) a személyes adatai törlését kérni; (v) a 

személyes adatai kezelésének a korlátozását kérni; (vi) adathordozhatóságot kérni; (vii) 

http://www.cslbehring.com/


 

 

tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; (viii) adatvédelmi jogai megsértése esetén 

panaszával az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.  

 

(i) Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor, minden hátrányos 

következmény nélkül és ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a 

visszavonást az érintett CSL Behring Társaság 3. mellékletben felsorolt 

elérhetőségeire címezze. 

 

(ii) Hozzáférési jog: Önnek jogában áll tájékoztatást kérni tőlünk arra nézve, hogy 

kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat, és – amennyiben igen – Ön hozzáférést 

kérhet a személyes adataihoz. A hozzáférési információ részét képezi – többek 

között – az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok köre, valamint azon 

személyek vagy csoportok kiléte, akik hozzáférnek vagy hozzá fognak férni a 

személyes adatokhoz. A fenti hozzáférési jog ugyanakkor nem abszolút jog, így 

más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát. Önnek jogában áll 

egy másolatot kérni a kezelt személyes adatairól. Amennyiben további példányokra 

van szüksége, azért ésszerű adminisztratív költséget számolhatunk fel.  

 

(iii)Helyesbítéséhez való jog: Önnek jogában áll az Önt érintő pontatlan személyes 

adatok helyesbítését kérni tőlünk a helyes adatok megjelölésével. Az adatkezelés 

céljától függően Önnek jogában állhat kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, 

ideértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is. 

 

(iv) Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog: Önnek jogában áll az Önt érintő személyes 

adatok törlését kérni tőlünk, és lehetséges, hogy mi kötelesek vagyunk törölni az 

ilyen személyes adatokat. 

 

(v) Adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek jogában áll a személyes adatai 

kezelésének korlátozását kérni tőlünk. Ilyen esetekben az érintett adatokat 

megjelöljük és kizárólag bizonyos célok érdekében kezeljük azokat. 

 

(vi) Adathordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll kérni tőlünk az Ön által 

részünkre átadott, Önt érintő személyes adatok kiadását valamely strukturált, 

általánosan használt, géppel olvasható formátumban, továbbá joga lehet ezen 

adatokat átadni egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk. 

 

(vii) Tiltakozáshoz való jog: Önnek – a sajátos helyzetére történő hivatkozással – 

jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatai bizonyos esetben, így jogos 

érdek jogalapból történő, kezelése ellen, amely esetben lehetséges, hogy kötelesek 

vagyunk beszüntetni az Ön személyes adatainak kezelését. Ez vonatkozik 

különösen a marketing és profilozási célú adatkezelésre.  

 

(viii) Jogorvoslathoz való jog: Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk 

megsértette az Ön jogait, Ön jogosult panaszt tenni az illetékes adatvédelmi 

felügyeleti hatóságnál. Magyarországon az illetékes adatvédelmi felügyeleti 

hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("NAIH"). A 



 

 

NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az Info tv. VI. fejezete 

tartalmazza. 

 

 A NAIH elérhetőségei: 

 Cím:    1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 Levelezési cím:   1363 Budapest, Pf.: 9. 

 Telefon:    +36 (1) 391 1400 

 Fax:   +36 (1) 391-1410 

 Email:    ugyfelszolgalat@naih.hu 

 URL:    http://naih.hu 

 

Az Európai Gazdasági Térség további tagállamainak illetékes felügyeleti hatóságait és 

elérhetőségeit az alábbi honlapon tudja elérni: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu  
 

Ön a fenti jogait úgy gyakorolhatja, hogy a 3. mellékletben felsorolt elérhetőségeken 

felveszi a kapcsolatot azon CSL Behring Társasággal, amellyel szerződést kötött az 

Értékátruházás vonatkozásában. 

Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés okán polgári pert is kezdeményezhet. A 

perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék jár el, de az eljárást (választása 

szerint) az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. Mindazonáltal, kérjük, hogy panaszával először minden esetben 

hozzánk forduljon! 
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Hozzájáruló Nyilatkozat 

 

__________________________________________ 

(adja meg a nevet) 

________________________________________________________________________ 

(adja meg a székhelyet) 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. Ennek 

ismeretében: 

Ο Hozzájárulok a Személyes Adataim jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt eljárás 

szerinti kezeléséhez.  

Ο Nem járulok hozzá a Személyes Adataim jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt 

eljárás szerinti kezeléséhez. Amennyiben Ön nem járul hozzá a Személyes Adatai 

közzétételéhez, a CSL Behring, összhangban az Átláthatósági Szabályzat előírásaival, 

anonim módon (összesítve), az Ön kilétének a közzététele nélkül fogja közzétenni az 

Ön részére juttatott Értékátruházásokra vonatkozó információkat. 

A jelen Hozzájáruló Nyilatkozat [hatály kezdetének dátuma] napjától számított [hatály 

végének dátuma úgy, hogy az valamely év december 31-e, hogy a teljes év le legyen fedve] 

-ig terjedő időszakban juttatott Értékátruházások közzétételére vonatkozik. Tudomásul 

veszem, hogy a fenti időszakot követően a CSL Behring Társaság fel fog kérni a Nyilatkozat 

megújítására. 

Felhívták a figyelmemet arra a tényre, hogy önkéntesen adom a beleegyezésemet az 

adatkezeléshez, amelyet bármikor visszavonhatok, továbbá semmilyen hátrány nem fog 

érni, amennyiben úgy döntök, hogy nem járulok hozzá Személyes Adataim jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.  

 

 

______________________   _______________________________________ 

(Kelt)      (Aláírás) 



 

 

1. melléklet 

Közzététel minta az EFPIA Code of Practice-nek megfelelően 

 

 

 

CSL Behring Kft. 

Egészségügyi 

szervezetek 

pénzbeni 

támogatása/        

Donations and 

Grants (to HCO)

Regisztrációs 

díjak/Registration 

fees

Utazási 

költségek/   

Travel costs

Szállásköltségek

/Accommodation

Vendéglátás 

költsége/      

Meals 

Honorárium/Honoraria
Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos 

pénzbeni juttatások / R&D

Összesen/       

Total
Currency

Összeg

Létszám

 Összesített közzététel/ Disclosure Időszak/period (Év/Year): 

Rendezvényekkel, kongresszusokkal kapcsolatos juttatások/                            

Costs of events, congresses

Szolgáltatási és 

tanácsadói díjak/Fee for 

service or consultancy

Nyilvánosságra hozatal/ Disclosure date: 



 

 

2. melléklet 
CSL Behring Csoport tagvállalatainak listája  

 
 

Argentina 

CSL Behring 
SA Fray Justo Sarmiento 2350 

B1636AKJ - Olivos 
Bs.As.-Argentina 

phone: +54 11 4344-9598 
fax: +54 11 4344-9577/9577 

http://www.cslbehring.com.ar/homepage# 

Australia 

CSL Ltd. 
45 Poplar Road 

Parkville, VIC 3052 
Australia 

Tel.: 613-9389-1603 
Fax: 613-9387-8454 

http://www.csl.com.au/ 

Austria 

CSL Behring GmbH 
Wagenseilgasse 3 
A-1120 Vienna 

Austria 
phone: +43 1 801 01 2463 

fax: +43 1 801 01 2810 
http://www.cslbehring.at/ 

Belgium 

CSL Behring N.V. 
Bedrijvenlaan 11 
2800 Mechelen 

Belgium 
phone: +32-15 28 89 20 

fax: +32-15 20 74 35 
http://www.cslbehring.be/ 

Brazil 

CSL Behring Brazil Ltd. 
R. Olimpíadas 134, 9th floor 

Vila Olímpia 
Edificio Alpha Tower 
São Paulo - SP - Brazil  

CEP 04551-000 
phone:+ 55 11 35 25-5801 

fax: + 55 11 3525-5828/ 5829 

http://www.cslbehring.com.br/ 

Canada 

CSL Behring Canada Inc. 
55 Metcalfe Street, Suite 1200 

Ottawa, Ontario K1P 6L5 
Canada 

phone: +613-232-3111 
fax: +613-232-5031 

http://www.cslbehring.ca/ 

 

http://www.cslbehring.com.ar/homepage
http://www.csl.com.au/
http://www.cslbehring.at/
http://www.cslbehring.be/
http://www.cslbehring.com.br/
http://www.cslbehring.ca/


 

 

Czech Republic 

CSL Behring s.r.o. 
BB Centrum, budova Alpha 

Vyskočilova 2a/1461 
Czech Republic 

ID No.: 241 39 769 
http://www.cslbehring.cz/ 

Denmark 

CSL Behring APS 
Lyngby Hovedgade 70B, 1 t.v. 

DK-2800 Kgs. Lyngby  
Denmark 

phone: +45 4520 1420 
fax: +45 4520 1425 

http://www.cslbehring.dk/home 

France 

CSL Behring SA 
44 rue Cambronne 

75015 Paris 
France 

phone: +33-1-53-58-54-00 
fax:+33-1-53-58-54-05 

http://www.cslbehring.fr/Accueil 

Germany 

CSL Behring GmbH 
Emil-von-Behring-Straße 76  

35041 Marburg 
Germany 

phone: +49-69-305-17152 
fax:+49-69-305-81045 

http://www.cslbehring.de/home 

Greece 

CSL Behring M.E.P.E. 
5 Hatziyianni Mexi Str.  

Athens 115 28  
Greece 

phone: +30-210- 72-55-6601 

fax:+30-210-72-55-663 

Hong Kong 

CSL Behring Asia Pacific Limited 

905 Silvercord Tower 2 

30 Canton Road 

Tsimshatsui 

Kowloon, Hong Kong 

Tel.: 852-2375-3180 

Fax: 852-23753828 

http://www.cslbehring.com.cn/ 

Hungary 

CSL Behring Kft 
Alkotás u.53 

MOM Park, D. épület 4. emelet 
1123 Budapest 

Hungary 
phone: +36 1 213 4290 

fax: +36 1 213 4298 

http://www.cslbehring.cz/
http://www.cslbehring.dk/home
http://www.cslbehring.fr/Accueil
http://www.cslbehring.de/home
http://www.cslbehring.com.cn/


 

 

Italy 

CSL Behring SpA 
CSL Behring S.p.A. 

Viale del Ghisallo n. 20 
20151 MILANO MI 

Italy 
phone:+ 39 02 34964 200  

fax:+ 39 02 34964 235 

http://www.cslbehring.it/home 

Japan 

CSL Behring KK 

KDX Toyosu Grandsquare, 1-7-12 Shinonome, Koto-ku  

Tokyo 135-0062 Japan 

phone: +81-3-3534-5831  
fax:+81-3-3534-5861  

http://www.cslbehring.co.jp/ 

Mexico 

CSL Behring SA de CV 
Torre Esmeralda II  

Blvd. Manuel Avila Camacho #36  
Piso 14 Lomas de Chapultepec  

C.P. 11000 México D.F. 
México 

phone: +52-55-28812185 
fax:+52-55-52022851 

http://www.cslbehring.com.mx/homepage 

Netherlands 

CSL Behring BV 
Bijster 14 

4817 HX Breda 
The Netherlands 

phone: +31 (0) 85 111 96 00 
fax: +31 (0) 85 111 99 60 

http://www.cslbehring.nl/ 

Poland 

CSL Behring sp. Z.o.o. 
Ul. A. Branickiego 17 

02-972 Warszawa 
Poland 

phone: +48 22 213 22 65 

fax: +48 22 213 22 69 

Portugal 

CSL Behring Unipessoal Lda. 
Edifício Mar Vermelho – Av.a D. João II, lote 1.06.2.5 – Piso 3 Frente 

1990-095 Lisboa 
Portugal 

phone: +351-21-782-62-30  
fax:+351-21-782-62-36 

Spain 

CSL Behring S.A. 
Avenida Diagonal 601, 7° C  

08028 Barcelona  
Spain  

phone: +34-93-367-1870   
fax: +34-93-367-1868  

http://www.cslbehring.es/home 

http://www.cslbehring.it/home
http://www.cslbehring.co.jp/
http://www.cslbehring.com.mx/homepage
http://www.cslbehring.nl/
http://www.cslbehring.es/home


 

 

Sweden 

CSL Behring AB 
P.O. Box 712  
Berga Backe 2  

182 17 Danderyd  
Sweden 

phone: +46-8-544-966-70  
fax:+46-8-622-68-38  

http://www.cslbehring.se/ 

Switzerland 

CSL Behring AG 
Wankdorfstrasse 10  
CH-3000 Bern 22  

Switzerland 
phone: +41-31-344-4444  

fax:+41-31-344-5555 
http://www.cslbehring.ch/home 

Switzerland 

CSL Behring Biotherapies GmbH (Russia Branch) 
Wankdorfstrasse 10 
CH-3014 Bern 22 

Switzerland 
phone: +41-44431-5858  

fax:+41-44431-5860 

UK 

CSL Behring UK Ltd. 
Hayworth House, Market Place, Hayward’s Heath 

West Sussex 
RH 16 1DB 

England 
phone: +44(0)1444 447 400  

fax:+44(0)1444 447 401  
http://www.cslbehring.co.uk/img/maintenance.html 

US 

CSL Behring LLC 
Corporate Headquarters 

1020 First Avenue 
PO Box 61501 

King of Prussia, PA 19406-0901  
U.S.A. 

phone: +1 610-878-4000 
fax: +1 610-878-4009 

http://www.cslbehring-us.com/ 

US 

CSL Plasma 

900 Broken Sound Parkway, Suite 400 

 
Boca Raton, Florida 33487 

U.S.A. 
phone: +1-561-981-3700 

fax: +1-561-912-3005 
http://www.cslbehring-us.com/ 

http://www.cslbehring.se/
http://www.cslbehring.ch/home
http://www.cslbehring.co.uk/img/maintenance.html
http://www.cslbehring-us.com/
http://www.cslbehring-us.com/


 

 

US 

Research and Development 
P.O. Box 511 

Kankakee, Illinois 60901  
U.S.A. phone: +1-815-932-6771 

fax: +1-815-802-3333  
http://www.cslbehring-us.com/ 

 

http://www.cslbehring-us.com/


 

 

3. melléklet 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége 

 

Név Ország Kapcsolattartó 

CSL Behring   Deutschland Stefanie Kirchner, adatvédelmi tisztviselő 

Philipp Reis Strasse 2, 65795 Hattersheim  

E-Mail: privacy@cslbehring.com 

 

 

 

mailto:privacy@cslbehring.com

