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Prosimy o zapoznanie się z informacjami o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pelplińskiej 19; 
Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24 (dalej: „Polpharma”, „my”) 
są administratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli są podmiotami decydującymi, w jaki sposób 
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane. Można się z nami skontaktować na wskazany adres poczty 
tradycyjnej lub na adres e-mail: data@polpharma.com. 

W jaki sposób można się z nami skontaktować? 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym 
przez nas inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma S.A., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com, a także 
telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11. 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polpharmę? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oceny stopnia zrównoważonego łańcucha dostaw, a 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim są zbierane. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane; zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa;  

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres 
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już nam potrzebne, ale mogą być 
potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec 
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 
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Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nas do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jakich sytuacjach może wnieść Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych? 

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są on przetwarzane na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony 
Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

Polpharma może udostępnić Pani/Pana dane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów prawa. 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów 
bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy prawnie uzasadniony interes jest 
podstawą prawną przetwarzania danych. 

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

Czy profilujemy Pani/Pana dane osobowe lub przetwarzamy je automatycznie w sposób wpływający na 
Pani/Pana prawa? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 


