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- informacje ogólne o Panu/Pani i informacje identyfikacyjne (np. imió i 

nazwisko, płeô, adres e-mail i/lub adres pocztowy, numer telefonu 

stacjonarnego i/lub komórkowego), 

- informacje dotyczõce Pana/Pani funkcji (np. tytuł, stanowisko, nazwa spółki, a 

taköe, w przypadku pracowników ochrony zdrowia, pierwsza specjalizacja, 

druga specjalizacja, rok uko÷czenia uczelni medycznej, publikacje, udział w 

kongresach i spotkaniach naukowych, nagrody, biografia, wykształcenie, 

powiøzanie z uczelniami wyùszymi, wiedza fachowa i uczestnictwo w 

badaniach klinicznych/wkład w badania kliniczne, zaangaúowanie w 

opracowywanie wytycznych, uczestnictwo w kolegiach redakcyjnych i 

organizacjach), 

- informacje dotyczûce płatnoüci (np. szczegóły dotyczýce rachunku 

bankowego, numer NIP dla rozliczenia podatku od towarów i usług lub inny 

numer identyfikacji podatkowej), 

- informacje o unikalnym oznaczeniu ID partnera biznesowego nadanym przez 

Sandoz oraz o profilu partnera biznesowego, 

- elektroniczne dane identyfikacyjne, o ile sþ konieczne w celu wykonywania 

dostaw produktów lub ÿwiadczenia usług na rzecz naszej spółki (np. login, 

prawo dost�pu, hasła, numer identyfikatora, adres IP, identyfikatory on-

line/pliki cookies, dzienniki – logi, czas dost�pu i poł�czenia, rejestracja 

obrazu lub d�wi�ku, np. zdj�cia identyfikatora, system monitoringu CCTV czy 

zapisy głosu), 

- informacje dotycz�ce Pana/Pani preferencji, w tym te dotycz�ce kanałów 

komunikacji i cz�stotliwo	ci kontaktu, 

- dane, jakie przekazuje nam Pan/Pani przykładowo wypełniaj
c formularze, 

uczestnicz�c w spotkaniach lub odpowiadaj�c na pytania w ankiecie, 

- dane zwizane z naszymi produktami i usługami oraz 

- informacje o działaniach/relacjach o charakterze naukowym i medycznym, 

jakie prowadzi/utrzymuje Pan/Pani z nami, w tym o potencjalnych przyszłych 

relacjach. 

Je�eli zamierza Pan/Pani przekaza� nam dane osobowe innych osób 

fizycznych (np. innych przedstawicieli Pana/Pani zawodu), musi Pan/Pani 

przekaza� takim osobom egzemplarz niniejszej Informacji o ochronie 

prywatno�ci bezpo�rednio lub za po�rednictwem ich pracodawcy. 

2 W jakich celach wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe i jak jest to 

uzasadnione? 

2.1 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Nie b�dziemy przetwarza� Pana/Pani danych osobowych w przypadku braku 

odpowiedniego uzasadnienia prawnego dla tego rodzaju działa�. W zwi�zku z 

tym b�dziemy przetwarza� Pana/Pani dane osobowe jedynie: 
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- je�eli uzyskali�my wcze�niej Pana/Pani zgod�, lub 

- je�eli przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowi�za  

umownych wobec Pana/Pani lub w celu podj!cia wnioskowanych przez 

Pana/Pani" działa# przed zawarciem umowy, lub 

- je$eli przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia przez nas obowi%zków 

prawnych lub regulacyjnych, lub 

- je&eli przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Pana/Pani interesy lub 

podstawowe prawa i wolno'ci. 

Prosimy pami(ta), *e podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 

na podstawie ostatniego z wymienionych warunków zawsze d+,ymy do 

utrzymania równowagi mi-dzy naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a 

Pana/Pani prywatno.ci/. Przykładami takich „prawnie uzasadnionych 

interesów” s0 czynno1ci przetwarzania danych wykonywane,  aby: 

• skorzysta2 z opłacalnych kosztowo usług (np. by przetwarza3 dane, 

mo4emy podj56 decyzj7 o korzystaniu z pewnych platform 

oferowanych przez dostawców), 

• oferowa8 nasze produkty i usługi klientom, 

• zapobiega9 oszustwom i przest:pstwom, niewła;ciwemu korzystaniu z 

naszych produktów lub usług oraz zapewnia< bezpiecze=stwo naszych 

systemów, architektury i sieci informatycznych, 

• sprzeda> dowoln? cz@AB naszej działalnoCci lub majDtku bEdF 

umoGliwiH nabycie całoIci lub czJKci naszej działalnoLci lub majMtku 

stronie trzeciej oraz 

• spełniaN cele, do których dOPymy, prowadzQc działania w ramach 

odpowiedzialnoRci korporacyjnej i społecznej. 

2.2 Cele przetwarzania danych 

Zawsze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w konkretnym celu, a takSe 

przetwarzamy jedynie te dane osobowe , które sT niezbUdne do jego do 

osiVgniWcia.. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w szczególnoXci w 

nastYpujZcych celach: 

- zarz[dzania naszymi relacjami z Panem/Pani\ (np. przez nasze bazy 

danych), 

- podejmowania działa]  słu^_cych przygotowaniu do zawarcia umów lub 

realizacji umów zawartych, 

- rejestrowania transakcji, 

- zapewniania Panu/Pani odpowiednich i aktualnych informacji na temat chorób, 

leków, a tak`e naszych produktów i usług, 
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- podnoszenia jakoaci naszych usług przez dostosowanie naszej oferty do 

Pana/Pani konkretnych potrzeb, 

- odpowiadania na Pana/Pani wnioski i zapewniania Pani/Panu skutecznego 

wsparcia, 

- przekazywania Panu/Pani ankiet (np. majbcych na celu ułatwienie Pana/Pani 

przyszłych kontaktów z nami), 

- przesyłania Panu/Pani wiadomocci dotyczdcych produktów i usług, które 

promujemy, 

- zarzedzania działaniami komunikacyjnymi i relacjami prowadzonymi z 

Panem/Panif (np. przez obsługg baz danych przechowujhcych zapisy o 

kontaktach z pracownikami słuiby zdrowia lub przez zarzjdzanie planami 

wizyt i przez raportowanie wizyt), 

- kledzenia naszych działal (np. pomiar kontaktów czy poziomu sprzedamy, 

liczby spotkan/wizyt), 

- zapraszania Pana/Pani na sponsorowane przez nas wydarzenia czy spotkania 

promocyjne (np. wydarzenia medyczne, wydarzenia z udziałem prelegentów, 

konferencje), 

- przyznawania Panu/Pani dostopu do naszych modułów szkoleniowych, 

pozwalajpc Panu/Pani w ten sposób dostarczaq nam pewne usługi, 

- zarzrdzania naszymi zasobami informatycznymi, w tym zarzsdzania 

infrastrukturt i zapewniania ciugłovci prowadzenia działalnowci, 

- ochrony interesów ekonomicznych spółki oraz zapewniania zgodnoxci prawnej 

i sprawozdawczoyci (takich jak: zgodnoz{ z naszymi politykami i miejscowymi 

wymaganiami prawnymi, sprawy dotycz|ce podatków i potr}ce~, zarz�dzanie 

domniemanymi przypadkami niewła�ciwych działa� czy oszustw, 

przeprowadzanie audytów, obrona w trakcie post�powa� s�dowych), 

- zarz�dzania transakcjami fuzji i przej�� dotycz�cymi naszej spółki, 

- archiwizowania i prowadzenia ewidencji, 

- prowadzenia rozlicze� i wystawiania faktur oraz 

- we wszelkich innych celach wymaganych przez przepisy prawa. 

3 Kto ma dost�p do Pana/Pani danych osobowych i komu s� one 

przekazywane? 

Nie b�dziemy sprzedawa�, wymienia� ani w inny sposób przekazywa� 

Pana/Pani danych osobowych stronom trzecim innym ni� te wskazane w 

niniejszej Informacji o ochronie prywatno�ci. 

W trakcie wykonywania naszych działa� oraz w celach wskazanych w 

niniejszej Informacji o ochronie prywatno�ci Pana/Pani dane osobowe mog� 

by� dost�pne lub przekazane nast�puj�cym kategoriom odbiorców, zgodnie z 

zasad� wiedzy koniecznej i dla osi�gni�cia takich celów: 
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• naszemu personelowi (w tym pracownikom, działom i innym spółkom 

nale��cym do Grupy Novartis, do której nale�y Sandoz), 

• naszym niezale�nym agentom lub brokerom (o ile wyst puj¡), 

• naszym dostawcom i usługodawcom, którzy zapewniaj¢ nam dostaw£ 

produktów i ¤wiadczenie usług, 

• naszym dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług 

przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, dostawcom baz danych i 

konsultantom, 

• naszym partnerom biznesowym, którzy oferuj¥ produkty i ¦wiadcz§ usługi 

wspólnie z nami lub z naszymi spółkami zale¨nymi, 

• stronom trzecim, na które przenosimy nasze prawa lub obowi©zki, oraz 

• naszym doradcom i prawnikom zewnªtrznym w kontek«cie sprzeda¬y lub 

przeniesienia jakiejkolwiek cz®ci naszej działalno¯ci lub maj°tku. 

Wymienione powy±ej strony trzecie s² na mocy umów zobowi³zane do ochrony 

poufno´ci i bezpieczeµstwa Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z obowi¶zuj·cymi 

przepisami prawa. 

Pana/Pani dane osobowe mog¸ by¹ takºe dost»pne lub przekazane krajowym i/lub 

mi¼dzynarodowym organom regulacyjnym, wykonawczym, publicznym lub s½dowym,  

w przypadku gdy wymagaj¾ tego od nas obowi¿zujÀce przepisy prawa lub regulacje 

bÁdÂ na ich wniosek. 

Dane osobowe, które gromadzimy, mogÃ byÄ takÅe przetwarzane, dostÆpne lub 

przechowywane w kraju innym niÇ kraj, w którym znajduje siÈ siedziba  Sandoz, a 

który to kraj moÉe nie oferowaÊ takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. 

JeËeli przekaÌemy Pana/Pani dane osobowe spółkom zewnÍtrznym 

podlegajÎcym innym jurysdykcjom, zapewnimy ochronÏ Pana/Pani danych 

osobowych przez (i) zastosowanie poziomu ochrony wymaganego na mocy 

miejscowych przepisów prawa o ochronie/prywatnoÐci danych 

obowiÑzujÒcych naszÓ spółkÔ, (ii) prowadzenie działalnoÕci zgodnie z naszymi 

politykami i standardami oraz (iii) o ile nie okreÖlono inaczej, przekazywanie 

Pana/Pani danych osobowych wył×cznie na podstawie standardowych klauzul 

umownych zatwierdzonych przez KomisjØ EuropejskÙ. WykonujÚc swoje 

prawa przedstawione w sekcji 6. poniÛej, moÜe Pan/Pani ÝÞdaß dodatkowych 

informacji dotyczàcych miádzynarodowego przekazywania danych osobowych 

oraz uzyskaâ kopiã dowodów na zastosowanie odpowiednich mechanizmów 

zabezpieczeä. 

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych wewnåtrz grupy, w 

Grupie Novartis przyjæto Wiçèéce Zasady Korporacyjne, tj. zbiór zasad, reguł i 

narzêdzi przewidzianych w prawie europejskim, dëìíc do zapewnienia 

skutecznego poziomu ochrony danych w zwiîzku z przekazywaniem danych 
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osobowych poza EOG i Szwajcariï. Wiðcej informacji na temat Wiñòócych 

Zasad Korporacyjnych Grupy Novartis znajduje siô tutaj.  

4 Jak chronimy Pana/Pani dane osobowe? 

Wdroõyliömy odpowiednie ÷rodki techniczne i organizacyjne, by zapewniø odpowiedni 

poziom  ochrony Pana/Pani danych osobowych. 

Wspomniane ùrodki zastosowaliúmy, biorûc pod uwagü: 

(i) aktualnie dostýpne technologie, 

(i) koszty ich wdroþenia, 

(ii) charakter danych oraz 

(iii) ryzyko zwiÿzane z przetwarzaniem. 

Celem powzi�cia powy�szych działa� jest zapewnienie ochrony przed przypadkowym 

lub bezprawnym zniszczeniem lub zmodyfikowaniem, przypadkow� utrat�, 

nieupowa�nionym ujawnieniem lub dost�pem czy przed innymi bezprawnymi formami 

przetwarzania danych. 

Ponadto, gdy wykonujemy czynno�ci na Pana/Pani danych osobowych: 

- gromadzimy i przetwarzamy wył�cznie dane osobowe, które s	 adekwatne, 

stosowne i nienadmierne, bior
c pod uwag� osi�gnicie opisanych powy�ej 

celów, 

- zapewniamy, by Pana/Pani dane osobowe były aktualne i prawidłowe. 

W zakresie drugiego z okre�lonych powy�ej celów mo�emy zwraca� si� do 

Pana/Pani z pro�b� o potwierdzenie prawidłowo�ci przechowywanych przez 

nas danych osobowych. Zach�camy tak�e do samodzielnego informowania 

nas o zmianach dotycz�cych Pana/Pani danych, aby�my mogli zapewni� ich 

aktualno��. 

5 Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe? 

B�dziemy przechowywa� Pana/Pani dane osobowe jedynie tak długo, jak jest 

to konieczne do osi gni!cia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub 

do spełnienia wymaga" wynikaj#cych z przepisów prawa lub regulacji. 

W przypadku stron umów okres przechowywania danych osobowych 

odpowiada okresowi wa$no%ci Pana/Pani umowy (lub umowy Pana/Pani 

spółki) zawartej z nami oraz, dodatkowo, okresowi przedawnienia roszcze& 

wynikaj'cych z takiej umowy, chyba (e nadrz)dne, okre*lone przez prawo lub 

regulacje harmonogramy wymagaj+ dłu,szego lub krótszego czasu 

przechowywania danych. Z chwil- upływu tak okre.lonego terminu Pana/Pani 

dane osobowe s/ usuwane z naszych aktywnych systemów. 
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Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w kontek0cie powstałego sporu s1 

usuwane lub archiwizowane, (i) gdy tylko osi2gni3te zostaje polubowne 

rozstrzygni4cie sporu, (ii) gdy zostaje wydana ostateczna decyzja w sprawie 

sporu lub (iii) gdy roszczenie ulega przedawnieniu. 

6 Jakie s5 Pana/Pani prawa i jak mo6e je Pan/Pani wykonywa7? 

Mo8e Pan/Pani wykonywa9 nast:puj;ce prawa na warunkach i w granicach 

okre<lonych w prawie: 

- prawo dost=pu do Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez 

nas oraz, je>eli uwa?a Pan/Pani, @e jakiekolwiek informacje Pana/Pani 

dotyczAce sB niepoprawne, nieaktualne czy niekompletne, prawo do 

CDdania ich korekty lub aktualizacji, 

- prawo do EFdania usuniGcia Pana/Pani danych osobowych lub ich 

ograniczenia do konkretnych kategorii przetwarzania, 

- prawo do cofniHcia Pana/Pani zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodnoIJ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofniKciem, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych w całoLci lub w czMNci, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec kanału komunikacji wykorzystywanego do 
prowadzenia komunikacji na potrzeby marketingu bezpoOredniego oraz 

 

- prawo do PQdania przeniesienia danych, tj. tego, by przekazane nam 

przez Pana/PaniR dane osobowe zostały Panu/Pani zwrócone lub 

przekazane do osoby wskazanej przez Pana/PaniS, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie uTywanym formacie nadajUcym siV do odczytu 

maszynowego, bez przeszkód z naszej strony oraz z zastrzeWeniem 

Pana/Pani obowiXzków dotyczYcych poufnoZci. 

W przypadku pyta[ dotycz\cych powy]szych praw lub ch^ci ich wykonania 

mo_e Pan/Pani przesła` odpowiednia wiadomobc e-mail na adres 

ochrona.danych-sandoz@sandoz.com podajdc dane pozwalajece na 

weryfikacjf Pana/Pani togsamohci w celu udzielenia odpowiedzi.   

Jeieli nie jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona ze sposobu, w jaki 

przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, prosimy o przekazanie o 

poinformowanie naszego inspektora ochrony danych, piszjc na adres 

ochrona.danych-sandoz@sandoz.com, który zbada przedstawionk kwestil. 

Poza prawami wskazanymi powymej ma Pan/Pani takne w kaodym przypadku 

prawo do wniesienia skargi do włapciwego organu ochrony danych. 
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7 Jak bqdziemy informowar Pana/Panis o zmianach w Informacji o 

ochronie prywatnotci? 

Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia opisanych w niniejszej Informacji o 

ochronie prywatnouci zasad przetwarzania Pana/Pani danych osobowych bvdw 

Panu/Pani przekazywane z wyprzedzeniem, wykorzystujxc zwykle stosowane przez 

nas kanały komunikacji (np. poczty elektronicznz lub nasze strony internetowe). 

 

 


