KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łazach, przy ul. Podleśnej 83, 05-552 Łazy,
adres poczty e-mail: angelini@angelini.pl, nr tel.: (022) 70 28 200, KRS: 0000119746.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@angelini.pl lub
listownie, na adres Administratora danych.
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo
przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci wniesienie skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawnymi.
Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
- imię oraz nazwisko,
- adres poczty e-mail,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres IP.
Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, prowadzenia
konta użytkownika, przeprowadzenia konkursu/quizu, przesyłania newslettera – „prawnie
uzasadniony interes Administratora danych”; w celu marketingowym polegającym na
przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez podmioty współpracujące
z Administratorem danych, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii –
„działania marketingowe”, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą
wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów
telefonicznych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego
interesu Administratora danych lub działań marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Jeżeli wyrazisz zgodę na
otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer

telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych
dla Administratora danych i pozostałych odbiorców danych, podmioty dostarczające materiały
marketingowe, tj. firmy kurierskie oraz poczta, agencje call center – w przypadku działań
marketingowych Administratora danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia
działań marketingowych przez Administratora danych lub do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub
odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz
wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: jeżeli
administrator przetwarza Twoje dane osobowe
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych - możesz
zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
2. na potrzeby działań marketingowych – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Twoje dane osobowe będą profilowane w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych Cookies. Tylko i wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu dopasowania treści Serwisu
do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz generowaniu spersonalizowanych treści. Więcej
informacji
znajduję
się
w
Polityce
plików
cookies
pod
linkiem:
https://www.psychiatriadlapoz.pl/polityka-cookies
Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”. Google Analytics używa cookies, czyli
plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu
umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji znajduję się w Polityce
plików cookies.

