INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI / PANA DANYCH OSOBOWYCH
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”),
niniejszym informujemy, że:
1.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, wskazywanych w formularzu, jest BerlinChemie/Menarini Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego nr 4 (00 - 204 Warszawa), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000057038, NIP: 5212405282,
REGON:

012655453,

kapitał

zakładowy

w

wysokości:

1.000.000

złotych

(dalej:

„Administrator” lub „BCM” lub „Spółka”).
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym
można kontaktować się przy użyciu następujących adresów e-mail:
2.1.

Łącznik ds. ochrony prywatności: dpo.poland@berlin-chemie.com,

2.2.

bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych: jwernicke@berlin-chemie.com

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Zygmunta Słomińskiego nr 4 (00-204
Warszawa).
Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane?
3.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną) oraz art. 6
ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do

celów wynikających

z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
4.

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
4.1.

umożliwienia

Spółce

wykonywania

umowy

dotyczącej

realizacji

poszczególnych

projektów koordynowanych przez BCM w ramach Akademii Naukowej,
4.2.

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na:
4.2.1. prowadzeniu przez BCM marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną (w
przypadku wyrażenia odrębnych zgód) dotyczącego w szczególności przesyłania
Pani / Panu materiałów promocyjnych lub informowania Pani / Pana o
wydarzeniach, programach czy prezentacjach edukacyjnych w zakresie ochrony
zdrowia oraz
4.2.2. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń BCM.

Komu będą przekazywane Pani / Pana dane osobowe?
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5.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące
usługi na rzecz BCM (np. usługi informatyczne) i w tym celu przetwarzające dane osobowe w
imieniu i na zlecenie Administratora.

6.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?
7.

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani / Pan prawo do:
7.1.

dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

7.2.

żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

7.3.

żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

7.4.

żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18
RODO),

7.5.

przenoszenia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

7.6.

wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia
wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zygmunta Słomińskiego nr 4 (00204 Warszawa) lub (2) poprzez kontakt e-mailowy przy użyciu następujących adresów:

8.

•

Łącznik ds. ochrony prywatności: dpo.poland@berlin-chemie.com,

•

bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych: jwernicke@berlin-chemie.com.

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani / Pan również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.

Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana dane osobowe dokonywał profilowania ani
podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym sposobie przetwarzania danych
osobowych, które mogłyby wywołać wobec Pani / Pana skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią / Pana wpłynąć.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
10.

Podanie przez Panią / Pana numeru PWZ jest niezbędne celem korzystania z Akademii
Naukowej BCM.

11.

Podanie przez Panią / Pana imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefon
kontaktowego jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe?
12.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: (1) okres konieczny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 4.1 oraz 4.2.1 powyżej oraz (2) okres, który wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
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13.

Niezależnie od postanowień pkt. 12 powyżej, Pani / Pana dane osobowe – w przypadkach
uregulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie przez nie
określonym - będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.
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