KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu
kontaktowym jest Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łazach,
adres e-mail: daneosobowe@angelini.pl, nr tel.: (022) 70-28-200, zwany dalej:
„Administratorem danych”.
2. Można skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail:
daneosobowe@angelini.pl, adres do korespondencji: 05-552 Łazy, ul. Podleśna 83.
3. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
•

Imię, nazwisko bądź inicjały osoby której dane dotyczą,

•

Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko),

•

Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,

•

Adres e-mail osoby zgłaszającej,

•

Informacje wrażliwe na temat stosowanego leku,

•

Płeć,

•

Masa ciała.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający
z powszechnie przyjętych przepisów prawa odnoszących się do monitorowania
działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 6 ust. 1 pkt c, d RODO).
5. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:
•

Prawo farmaceutyczne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr
45 poz. 271 z późn. zm.),

•

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.),

•

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 93,
poz. 896 ze zm.),

•

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie
monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz. U. Nr 47 z dnia
19 marca 2003 r., poz.405 ze zm.).

6. Państwa dane osobowe przetwarzane do celów kontaktu zwrotnego zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania

zadań

Administratora

danych

oraz

realizacji

obowiązku

archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa medycznego. W przypadku
roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich
przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów
Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Administrator danych przekazuje Państwa dane do celów informacyjnych w obrębie
grupy kapitałowej Angelini Pharma, ze względu na podniesienie jakości
oferowanych produktów oraz usług.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
•

Dostępu do treści swoich danych osobowych,

•

Sprostowania danych osobowych,

•

Usunięcia danych osobowych,

•

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

Przenoszenia danych osobowych do innego Administratora danych,

•

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

•

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji zadań Administratora danych.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób programowy.

11. Ma

Pan/Pani

prawo

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
13. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
•

Osoby informujące o działaniu niepożądanym w Państwa imieniu,

•

Internet, na którym zostały umieszczone Pani / Pana informacje o działaniu
niepożądanym).

