
Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne

Polpharma SA    z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska
19 , wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy
KRS, NIP  592-0202-822, REGON 190929369. 

2. Kontakt  z  Administratorem  jest  możliwy  pisemnie  –  na  adres:  Zakłady
Farmaceutyczne  Polpharma SA   83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska
19.

3. Administrator  powołał  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się
Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych pisząc na adres Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Inspektor
Ochrony Danych  ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail
iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.
[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. identyfikacji  wizualnej  związanej  z  kontrolą  dostępu  do  terenu

Administratora – na podstawie na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

b. w wewnętrznych publikacjach informacyjnych elektronicznych oraz 
papierowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie 
dobrowolnie wyrażonej zgody;

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy 
Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń;

d. archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją  prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby  wykazania  faktów,  wykazania  wykonania  obowiązków  -  na
podstawie  z  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  tj.  tj.  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego interesu.

5. Wobec  Pani/Pana  nie  będą  podejmowane  decyzje  w  sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
[Kategorie odbiorców danych osobowych]

6. Pana/Pani dane  osobowe  mogą  być  ujawniane  następującym  podmiotom:
pracownikom,  współpracownikom  i  klientom  Administratora,  podmiotom
wykonującym fotografie i materiały filmowe, agencją marketingowym i graficznym,
dostawcom  usług  IT,  hostingodawcom,  podmiotom  zarządzającym  portalami
społecznościowymi,  podmiotom  świadczącym  usługi  doradcze,  prawnicze  oraz
podmiotom należącym do Grupy Polpharma tj. Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z
siedzibą  w  Warszawie  (00-728),  przy  ul.  Bobrowieckiej  6,  wpisanej  do  rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  000043523,  Medana
Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz,
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wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Łódź-
Śródmieście  w Łodzi,  XX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem  KRS  0000052330, Warszawskim  Zakładom  Farmaceutycznym  Polfa
Warszawa S.A.  z  siedzibą w Warszawie,  ul.  Karolkowa 22/24,  wpisana do  rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147193, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym  do  przetwarzania  tych  danych  na  podstawie  przepisów
prawa.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państw  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  ani  organizacji
międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych]
9. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem

dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do
czasu  zakończenia  jej  realizacji  i  rozliczenia  oraz  przez  czas,  w  którym
przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa  nakazują  Administratorowi
przechowywać dane,

10. w  zakresie  prowadzenia  działalności  operacyjnej  Administratora,  w  tym
statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w
zakresie  danych  bieżących  i  historycznych  -  do  czasu  istnienia  prawnie
uzasadnionych  interesów  Administratora  stanowiących  podstawę  tego
przetwarzania,  a  także  przez  czas,  w  którym  przepisy  nakazują
przechowywać dane przez Administratora, 

11. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego  interesu  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej
potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu
istnienia  prawnie  uzasadnionych  interesów  Administratora  stanowiących
podstawę  tego  przetwarzania,  a  także  przez  czas,  w  którym  przepisy
nakazują  przechowywać dane przez Administratora.

12. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]
13. Przysługuje Pani/Panu:  prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących,

prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  prawo  do
przenoszenia danych osobowych.

14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  które  zastosowano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się
z Administratorem lub IOD (dane kontaktowe wskazane wyżej).

16.Nadto  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych
narusza RODO.


