Informacje dotyczące prywatności danych
W niniejszym dokumencie Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 (dalej określana
mianem „my”, z uwzględnieniem odpowiednich modyfikacji tego zwrotu) chce przekazać Panu/Pani informacje na
temat sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do określonych poniżej poszczególnych celów.
1. Przetwarzanie danych osobowych
O ile z kolejnych rozdziałów nie wynika inaczej, podstawa prawna do przetwarzania Pana/Pani danych wynika z
przepisów prawa lub z konieczności realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z Pana/Pani
zgłoszeniem w zakresie działania niepożądanego/zdarzenia niepożądanego/incydentu medycznego/zgłoszenia
reklamacyjnego.
2. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:
a. Możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe, o których mowa powyżej, innym podmiotom powiązanym firmy
Bayer, które muszą zostać zaangażowane w związku z Pana/Pani zgłoszeniem.
b. Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W
takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie
szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 określony Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie działań
związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady i w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, to jest przez cały
okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaś nięciu dopuszczenia do obrotu - w zakresie
produktów leczniczych,
 przez okres obrotu danym produktem i przez okres co najmniej 10 lat od zaprzestania obrotu - w zakresie innych
produktów;
 przez okres roku od zakończenia weryfikacji zgłoszenia niepożądanego – w zakresie kosmetyków.
4. Informacja o przysługujących prawach
Zgodnie
a.
b.
c.

z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
prawo do informacji o przechowywanych przez nas Pana/Pani danych osobowych;
prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes,
interes publiczny lub profilowanie, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych względów o charakterze nadrzędnym w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub
że przetwarzanie danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. prawo do przenoszenia danych;
e. prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych;
f. w każdej chwili może Pan/Pani ze skutkiem na przyszłość wycofać zgodę na zbieranie, przetwarzanie i
wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres
Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem Aleje
Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.
Szczegółowe informacje na temat jak przetwarzane są Państwa dane osobowe i jakie uprawnienia Państwu przysługują
dostępne są na stronie internetowej www.bayer.com.pl/pv

