*****************
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane dalej
„RODO”), Recordati Polska sp. z o. o. niniejszym informuje, że przetwarzanie przez nią danych osobowych
przekazanych przez Państwa odbywa się w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
i regulacjami oraz wyłącznie w celach określonych poniżej.

1. Przedmiot przetwarzania
a)

Dane osobowe (Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) i dalsze
wrażliwe dane (wskazujące stan zdrowia), jakie zostaną nam przekazane przez Państwa
emailem lub telefonicznie.

2. Cele i metody przetwarzania
a)
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby będzie odbywać się na
zasadach zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych,
prawidłowości i ograniczenia przechowywania, z zapewnieniem integralności i zachowania poufności
Państwa danych.
b)
Przetwarzanie będzie odbywać się zarówno przy wykorzystaniu komputera, jak i na
papierze; Państwa dane podlegają zbieraniu i przechowywaniu w komputerowych bazach danych i w aktach
papierowych.
c)
Przetwarzanie danych przekazanych przez Państwa odbywa się wyłącznie w celu
odpowiedzi:
• na spontaniczne zgłoszenia podejrzewanych działań niepożądanych na lek i powiązane prośby o
pogłębione badanie przez personel Działu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, zgodnie
z prawem włoskim;
• na wszelkie zapytania lub prośby o dalsze badania i informacje dotyczące produktów Recordati
Polska sp. z o. o.
które mogą zostać przesłane do Recordati Polska sp. z o. o.
d)
Przetwarzanie będzie odbywać się z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z czynnością
przetwarzania, zgodnie z artykułem 32 RODO i zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Administratora
Danych.
e)
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane (w drodze operacji określonych w Artykule
4, klauzula 2 RODO) i) przez Administratora Danych, ii) przez Dyrektora lub osoby odpowiedzialne w Dziale
Rejestracji i Bezpieczeństwa Farmakoterapii.
f)
Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane, ale mogą być przekazywane wszystkim
podmiotom posiadającym prawo dostępu do nich zgodnie z prawem lub regulacjami bądź w celach
związanych z obowiązkami prawnymi w zakresie Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.
g)
Dane mogą być przetwarzane na papierze i/lub komputerze przez strony trzecie, które
muszą je znać z powodu wykonywanych czynności lub zadań związanych z wyżej wymienionymi celami.

W takich przypadkach wspomniane strony zostaną wybrane spośród tych osób, które dzięki swojemu
doświadczeniu, zdolnościom i solidności zapewniają
odpowiednie gwarancje przestrzegania
obowiązujących zasad przetwarzania, w tym w odniesieniu do profilu bezpieczeństwa. Takie osoby są
mianowane Podmiotami Przetwarzającymi Dane, a aktualna lista z ich imionami i nazwiskami będzie
dostępna w dowolnym momencie na żądanie skierowane do Administratora Danych.

3. Tożsamość Administratora Danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych
a)
Administratorem Danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych, zgodnie
z prawem, jest Recordati Polska Sp. z o. o. w odniesieniu do zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych z
produktami Recordati Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.

4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych
a)
Administrator Danych wyznaczył osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych,
należącą do Działów i Oddziałów spółki zaangażowanych w przetwarzanie. Imiona i nazwiska tych osób
będą podawane stosownie do potrzeb wynikających z konkretnego przypadku, na żądanie skierowane do
Recordati Polska sp. z o. o.

5. Prawa osoby przekazującej danej
a)
Rozdział III RODO przyznaje Państwu określone prawa, między innymi prawo do informacji
o wszystkich danych dotyczących Państwa osoby, które są przetwarzane, celach, w jakich je zebrano,
i sposobach przetwarzania, a także prawo do sprostowania i usunięcia danych w granicach zgodności
z prawem.
b)
Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z przepisów wysyłając email na
adres inspektora ochrony danych do Grupy Recordati (groupDPO@recordati.com) lub informację na
piśmie na adres Recordati Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.

***********
Poniżej wymienione są główne Artykuły RODO w ROZDZIALE III „Prawa osoby, której dane dotyczą”
Artykuł 15 (1) „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą”
Artykuł 16 „Prawo do sprostowania danych”
Artykuł 17 (1) „Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)”
Artykuł 18 (1) „Prawo do ograniczenia przetwarzania”
Artykuł 19 „Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania”
Artykuł 20 (1) „Prawo do przenoszenia danych”
Artykuł 21 „Prawo do sprzeciwu”
Artykuł 22 „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie”

