
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

IBSA Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

(dalej: „Administrator” lub „IBSA”) jako administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  „RODO”, informuje, że przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie udostępnione.  

I. Zgodność przetwarzania danych z prawem oraz bezpieczeństwo przechowywanych 

danych 

Administrator dba o to, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych 

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane przed 

utratą, manipulacją, wykorzystaniem niezgodnym z celem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, 

zmianą lub zniszczeniem. IBSA utrzymuje również wymagane procedury, aby zagwarantować, że dane 

te są odpowiednie dla przewidywanego zastosowania, a także prawidłowe i aktualne. 

II. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez 

Panią/Pana: zawiadomienie dotyczące zdarzenia niepożądanego, incydentu medycznego lub zapytanie 

medyczne, jest poparte uzasadnionym interesem Administratora, ponieważ bez przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych IBSA nie byłaby w stanie udzielić odpowiedzi na złożone przez Panią/Pana 

zawiadomienie dotyczące zdarzenia niepożądanego, incydentu medycznego lub zapytanie medyczne. 

Administrator będzie wykorzystywać Pani/Pana dane wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator uzna, że potrzebuje ich również w innym, uzasadnionym celu 

zgodnym z pierwotnym przeznaczeniem. Jeżeli konieczne okaże się użycie Pani/Pana danych w innym, 

niepowiązanym celu, Administrator powiadomi Panią/Pana o tym fakcie i wskaże odpowiednią 

podstawę prawną. Należy zwrócić uwagę na fakt, że IBSA może przetwarzać Pani/Pana dane bez 

Pani/Pana wiedzy lub zgody w przypadkach, gdy jest to wymagane lub dozwolone w świetle 

obowiązującego prawa. 

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

IBSA przetwarza tylko te dane, które Pan/Pani podał/a przy składaniu zawiadomienia dotyczącego 

zdarzenia niepożądanego, incydentu medycznego lub zapytania medycznego (zwykle jest to imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe). 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

odnośnie do przetwarzania. 



Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Panu danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

IV. Okres przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane tak długo, jak to jest niezbędne dla 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator będzie dokonywał okresowych przeglądów 

ich dalszej przydatności. Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy 

następujące kryteria: (a) zakres realizacji Pani/Pana zawiadomienia lub zapytania; (b) wymagania 

obowiązujących Administratora przepisów prawa; albo (c) czy przetwarzanie danych osobowych jest 

zalecane ze względu na interes prawny IBSA (np. w związku z okresami przedawnienia lub 

czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych). 

V. Odbiorcy danych osobowych  

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, 

np. podwykonawcom. 

W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą 

tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych 

przez Administratora. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w 

oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Pani/Pana dane mogą być udostępniane również podmiotom powiązanym z IBSA, a także dostawcom 

usług prawnych i doradczych oraz kontrahentom Administratora.   

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator może przekazywać Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

Administrator korzystając ze świadczeń dostawców usług poczty elektronicznej może przekazywać 

Państwa dane do Szwajcarii. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej państwo to zostało uznane za 

zapewniające właściwy stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej. 

Jeżeli miałoby dojść do przekazania danych do innych krajów, Administrator poinformuje Panią/Pana 

o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

VII. Zmiany w treści niniejszego powiadomienia 

Treść niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim 

przypadku zostanie Pani/Pana odrębnie powiadomiona/y. 

VIII. Dane kontaktowe Administratora 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę zgłaszać na adres e-

mail: info@ibsapoland.pl  
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