POLITYKA PRYWATNOŚCI – RELACJE ZE SPECJALISTAMI OCHRONY ZDROWIA I KONTAKTY
HANDLOWE
Grupa Grifols jest globalną firmą działającą w sektorze ochrony zdrowia. Jej działalność ma na celu
poprawę zdrowia i dobrobytu osób na całym świecie. Cztery działy – Bioscience, Diagnostic, Hospital i Bio
Supplies – opracowują, produkują i wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania i usługi w ponad 100
krajach.
Firma Grifols szanuje prawo do prywatności wszystkich osób, które powierzają jej swoje dane osobowe,
oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę tych danych w poszczególnych
krajach.
Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
(„RODO”) i odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych (przepisy
szczegółowe zostały wskazane w punkcie 8). Opisuje sposób, w jaki firma Grifols pozyskuje dane oraz
możliwości, jakimi dysponują osoby, których dane dotyczą, w odniesieniu do sposobu, w jaki firma Grifols
gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe.

1. Wyznaczenie administratora(-ów) danych osobowych
Administratorem(-ami)/ właścicielem(-ami) danych osobowych jest/są:
(a) Firma z grupy Grifols, z którą osoby, których dane dotyczą, lub instytucja, którą reprezentują te
osoby, mają stosunki umowne,
(b) Firma z grupy Grifols prowadząca stronę internetową, zgodnie z jej oświadczeniem na stronie sieci
web, landing pages, aplikacjach i jakiejkolwiek innej podobnej platformie cyfrowej, za
pośrednictwem której przetwarzane są dane osobowe osób, których dane dotyczą, lub
(c) Firma z grupy Grifols, które kontaktuje się z osobami, których dane dotyczą (której dane widnieją w
pierwszej korespondencji) w pozostałych celach wskazanych w punkcie 3.
Gdy dane przetwarzane są do celów naukowych, administratorzy/właściciele danych osobowych będą
wspólnie stanowić firmę wskazaną w niniejszym punkcie 1 (a), (b) lub (c) oraz, w stosownych przypadkach,
Grifols, SA.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe firm należących do grupy Grifols są dostępne tutaj. Firma(-y) z grupy
Grifols, która(-e) działa(-ją) jako administrator(-rzy) lub współadministratorzy danych w dalszej części
dokumentu określane są jako „Grifols ”.
2. Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych osobowych występuje jako pośrednik między Grifols a osobami, których dane
dotyczą. Ma za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych
i zagwarantowaniem praw określonych w ustawie. Z inspektorem danych osobowych można się
kontaktować za pośrednictwem adresu dpo@grifols.com. W sprawach dotyczących Grifols Deutschland
GmbH lub Haema AG, należy kontaktować się z inspektorami ochrony danych osobowych tych firm,
odpowiednio za pośrednictwem adresu dsb@grifols.com i dsb@haema.com. Pomimo iż zasadnicze
postanowienia umowy o współadministrowaniu danymi, zgodnie z postanowieniami punktu 1, zostały
zawarte w niniejszej polityce prywatności, osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać dodatkowych
informacji od inspektora ochrony danych. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą kontaktować się z
Urzędem ds. Prywatności pod adresem US-PrivacyRights@Grifols.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
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Kontaktowanie się z osobami, których dane
dotyczą, za pomocą wszelkich środków, w tym
drogą elektroniczną, w celu oceny potencjalnych
możliwości biznesowych i współpracy, a także w
celu rozwijania i zarządzania istniejącymi lub
przyszłymi relacjami lub kontrolowania ich. Cel
kontaktów może obejmować, między innymi,
następujące czynności:
-

-

Umawianie
spotkań
(online
lub
stacjonarnych),
Ocena udziału jako referent, uczestnik lub
członek w radach doradczych, sympozjach,
konferencjach, seminariach internetowych,
sesjach szkoleniowych, komitetach nagród
naukowych, badaniach klinicznych lub
podobnych wydarzeniach organizowanych
przez Grifols lub osoby trzecie (online lub
stacjonarnych), a także w redagowaniu
publikacji naukowych,
Wysyłanie ankiet i tym podobnych
Wszelkie inne działania, które przyczyniają
się do oceny potencjalnych możliwości
biznesowych.

Podstawa prawna
Prawnie uzasadniony interes firmy Grifols i/lub
osób trzecich (art. 6.1(f) RODO):
Prawnie uzasadnionym interesem Grifols jest
przyczynianie się do rozwoju wiedzy naukowej i
badań w bezpiecznym środowisku, w celu
zagwarantowania zdrowia ludzi. Firma Grifols
uznaje, że uzasadniony interes prawny, na
którym opiera się przetwarzanie danych
osobowych jest nadrzędny wobec podstawowych
praw i wolności osób, których dane dotyczą,
ponieważ przetwarzanie tych danych:
-

-



Przesyłanie informacji naukowych, edukacyjnych
i handlowych o produktach, usługach i
działalności grupy Grifols za pośrednictwem
wszelkich środków, w tym elektronicznych, gdy
istnieje stosunek umowny z osobą, której danej
dotyczą.



Wysyłanie informacji naukowych i edukacyjnych
niezwiązanych z produktami, usługami i
działalnością grupy Grifols, lecz przyczyniających
się do poszerzenia wiedzy społeczności
naukowej.



Odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji
i sugestie.



Przeprowadzanie
kontroli
dotyczących
przestrzegania przepisów antykorupcyjnych.



Przeprowadzanie prac związanych z utrzymaniem
stron internetowych, landing pages i aplikacji, w
celu zapewnienia użytkownikom bezpiecznego
środowiska działania.



Zarządzanie
działaniami
związanymi
z
reorganizacją firmy i informowanie potencjalnych
inwestorów lub nabywców o tych działaniach (jak
wskazano w punkcie 4).



Zarządzanie sesjami szkoleniowymi dla personelu
organizacji, z którymi Grifols pozostaje w
stosunkach umownych.

mieści się w ramach rozsądnych oczekiwań,
jakie mają osoby, których dane dotyczą, w
odniesieniu do relacji z firmą Grifols,
jest konieczne do zapobiegania nadużyciom,
jest prowadzone dla celów marketingu
bezpośredniego,
jest
częścią
bieżącego
zarządzania
międzynarodową grupą przedsiębiorstw, w
ramach
którego
następuje
wymiana
informacji ze spółkami z grupy Grifols (jak
wskazano w punkcie 4)
jest konieczne do utworzenia bezpiecznej
infrastruktury systemów informatycznych i do
zapobiegania czynom niezgodnym z prawem
i szkodliwym, które mogą mieć wpływ na
dane osobowe.

Niezależnie od powyższego, osoby, których dane
dotyczą, mogą uzyskać więcej informacji
o prawnie uzasadnionym interesie lub skorzystać
z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania ich danych osobowych na
podstawie uzasadnionego interesu i, w
szczególności, jeśli są one wykorzystywane do
celów marketingu bezpośredniego, kierując
stosowny wniosek na adres privacy@grifols.com.
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Przesyłanie informacji naukowych, edukacyjnych
i handlowych o produktach, usługach i
działalności grupy Grifols za pośrednictwem
wszelkich środków, w tym elektronicznych, pod
warunkiem, że nie istnieje stosunek umowny z
osobą, której danej dotyczą. Zgodnie z punktem 7
osoby, których dane dotyczą, będą mogły
skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu
i wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych
dla
celów
marketingu
bezpośredniego.



Tworzenie profili osób, których dane dotyczą, w
oparciu o ich preferencje i zainteresowania,
ustalane na podstawie informacji dostarczonych
przez same podmioty danych lub przez strony
trzecie opisane szczegółowo w punkcie 6 oraz
uzyskane na podstawie analizy ich zachowania po
otrzymaniu wiadomości od Grifols lub podczas
przeglądania stron internetowych. Grifols będzie
wykorzystywać
te
profile
do
wysyłania
wiadomości dostosowanych od preferencji,
zainteresowań i zachowań osób, których dane
dotyczą. Na podstawie tych profili nie będą
podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
Zgodnie z punktem 7 osoby, których dane
dotyczą, będą mogły skorzystać z prawa do
wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingu
bezpośredniego,
w tym
na
profilowanie
dla
celów
marketingu
bezpośredniego.



Zarządzanie i kontrola rejestracji, uczestnictwa i
obecności osób, których dane dotyczą,
na sympozjach,
konferencjach,
seminariach
internetowych, sesjach szkoleniowych lub
podobnych wydarzeniach, zorganizowanych
przez firmę Grifols lub strony trzecie, online lub w
formie stacjonarnej.



Dostosowanie
niektórych
funkcji
stron
internetowych, landing pages i aplikacji (na
przykład języka wyświetlania treści) do preferencji
przeglądania osób, których dane dotyczą i analiza
ich zachowania podczas przeglądania stron (na
przykład, najczęściej i najrzadziej odwiedzane
sekcje) w celu udoskonalenia usług oferowanych
za pośrednictwem tych platform. W niektórych
przypadkach Grifols będzie wykorzystywać
analizę zachowania podmiotów danych podczas
przeglądania stron do wysyłania im wiadomości
dostosowanych do ich preferencji, zainteresowań
i zachowań. Informacja o działaniach w zakresie
profilowania i analizy zachowania jest dostępna
w niniejszej Polityce prywatności i w razie
potrzeby, w Polityce cookies odpowiedniej strony
internetowej, landing page lub aplikacji.

Podstawa prawna
Zgoda (art 6.1(a) RODO):
Osoby, których dane dotyczą, mogą wyrazić
zgodę
za
pośrednictwem
formularzy
gromadzenia
danych
poprzez
kliknięcie
przycisku akceptacji lub zaznaczenie pola
wyboru, odpowiedź na wiadomość e-mail lub
podjęcie
innych
wyraźnych
działań
potwierdzających.
Osoby, których dane dotyczą, mogą odwołać
swoją zgodę w dowolnym momencie, jak opisano
szczegółowo w punkcie 7.
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Publikowanie informacji o przekazaniu wartości
majątkowych na rzecz osób, których dane
dotyczą, w celu zachowania zgodności z polityką
grupy Grifols, a także z wytycznymi i/lub
przewodnikami
wydawanymi
przez
stowarzyszenia przemysłu farmaceutycznego w
celu zapewnienia większej przejrzystości w
relacjach między podmiotami rynkowymi, a także
przekazywanie, w stosownych przypadkach,
stowarzyszeniom przemysłu farmaceutycznego
(jak wskazano w punkcie 4) danych osobowych
osób, na rzecz których są przekazywane ww.
wartości majątkowe.



Wykorzystywanie danych osobowych osób,
których dane dotyczą (w tym ich wizerunku, głosu
i wszelkich innych cech identyfikujących) na
warunkach
określonych
w
dokumencie
upoważniającym do utrwalania i wykorzystywania
obrazów i innych cech identyfikujących lub w
innych
podobnych
przekazach,
w
tym
udostępnianie ich mediom (jak wskazano w
punkcie 4), a także do udokumentowania zgody
osób, których dane dotyczą.



Udostępnianie danych osobowych spółkom z
grupy Grifols (jak wskazano w punkcie 4), w celu
umożliwienia im wykorzystywania tych danych do
realizacji któregokolwiek z opisanych powyżej
celów, pod warunkiem uzyskania uprzedniej
zgody osoby, której dane dotyczą (gdy jest to
konieczne).



Udostępnianie danych osobowych dystrybutorom
spółek grupy Grifols (jak wskazano w punkcie 4),
aby mogła ona używać tych danych do oceny
możliwości biznesowych i współpracy.
Odpowiadanie na wezwania do udzielenia
informacji medycznej i technicznej (niehandlowej)
o produktach wytwarzanych lub dystrybuowanych
przez firmę Grifols.





Publikowanie informacji o transferach wartości
majątkowych na rzecz osób, których dane dotyczą
i przekazywanie danych osobowych organom
służby zdrowia lub stowarzyszeniom przemysłu
farmaceutycznego, w celu zapewnienia większej
przejrzystości w stosunkach między różnymi
podmiotami rynkowymi, jak wskazano w punkcie
4.



Dopełnienie określonych obowiązków prawnych
wynikających z relacji z osobami, których dane
dotyczą, lub z instytucjami, których są członkami.
Zawarcie i utrzymanie istniejącego stosunku
umownego między Grifols a osobami, których
dane dotyczą, lub instytucjami, których są
członkami, w tym przekazywanie danych



Podstawa prawna

Obowiązek prawny (art. 6.1(c) RODO)
Firma Grifols jest zobowiązana do przetwarzania
żądanych danych osobowych w celu wypełnienia
zobowiązań prawnych.

Wykonanie umowy (art. 6.1(b) RODO):
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Cel
osobowych oraz wykorzystania wizerunku, głosu i
innych cech identyfikujących osoby, których dane
dotyczą, które są niezbędne do osiągnięcia celów
związanych z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna
Odmowa
podania
danych
osobowych
wymaganych przez Grifols, może skutkować
niemożliwością zawarcia lub utrzymania umowy.

4. Odbiorcy danych osobowych
Grifols może przekazywać dane osobowe, w tym profile osób, których dane dotyczą, jeśli ma to
zastosowanie, następującym podmiotom:


Firmy z grupy Grifols. Lista firm jest dostępna tutaj.



Dystrybutorzy z firm z grupy Grifols i inne kontakty handlowe.



Dostawcy produktów i usług, z którymi firma Grifols podpisała umowy w celu realizacji wyżej
wymienionych celów. Do dostawców tych należą między innymi biura podróży, dostawcy usług
informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy wydarzeń, dostawcy usług w zakresie
przeciwdziałania korupcji, firmy świadczące usługi fotograficzne i wideo i inne agencje medialne.



Krajowe lub międzynarodowe organy służby zdrowia lub stowarzyszenia przemysłu
farmaceutycznego, organizacje rządowe, podmioty finansowe, zewnętrzni organizatorzy
wydarzeń, potencjalni inwestorzy lub nabywcy i właściciele mediów, w których zamieszczane są
zdjęcia i/lub inne dane osobowe.

Grifols podejmie wszelkie starania, aby dane osobowe były przekazywane do krajów, które zapewniają
odpowiedni poziom ochrony danych. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w kraju, który nie zapewnia
odpowiedniego poziomu ochrony danych, firma Grifols i/lub jej dostawcy (w zależności od przypadku)
zapewnią – w razie konieczności – odpowiednie zabezpieczenia, aby wspomniane przekazywanie danych
odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń w zakresie międzynarodowego
przekazywania danych osobowych Grifols, należy wysłać wiadomość na adres privacy@grifols.com.
Firma Grifols nie udostępnia danych osobowych innym stronom trzecim, chyba że wymaga tego
obowiązujące prawo.
5. Okres przechowywania danych
Po zrealizowaniu celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, Grifols będzie je przechowywać do
czasu przedawnienia zobowiązań, jakie mogą powstać z tytułu przetwarzania, oraz przez okres niezbędny
do wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z przepisów prawna.
6. Pochodzenie i kategorie danych osobowych
Grifols przetwarza tylko te dane osobowe, które są istotne dla celów wymienionych w punkcie 3.
Jeżeli osoby, których dane dotyczą, nie przekażą firmie Grifols swoich danych osobowych bezpośrednio,
Grifols może pozyskać je z baz danych organizatorów imprez i ze źródeł publicznych, takich jak strony
internetowe i publikacje dotyczące zdrowia, branżowe portale społecznościowe lub narzędzia do
monitorowania mediów społecznościowych – social listening – (tj. narzędzia służące do identyfikacji i oceny
postrzegania przez rynek konkretnej marki, produktu, firmy, zagadnienia lub problemu).
Grifols przetwarza następujące kategorie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, niezależnie od
zasadności przetwarzania i tego, czy są one pozyskiwane ze źródeł stron trzecich, czy bezpośrednio od
osoby, której dane dotyczą:
-

Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer PESEL, numer paszportu)
Służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres pocztowy, służbowy numer telefonu)
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-

Informacje służbowe (np. stanowisko, miejsce pracy, członkostwo w stowarzyszeniach lub
organizacjach naukowych)
Informacja o wykształceniu (np. poziom wykształcenia, CV)
Osobiste zainteresowania i preferencje
Dane finansowe
Dane historii przeglądania (na przykład adres IP, odwiedzane strony internetowe i kraj, z którego
następuje połączenie)

Z wyjątkiem danych związanych z historią przeglądania oraz zainteresowaniami i preferencjami osobistymi
(które będą przetwarzane wyłącznie dla celów opisanych w punkcie 3, które dopuszczają wyraźnie taką
możliwość), pozostałe kategorie danych osobowych będą przetwarzane przez Grifols, stosownie do
potrzeb, w celu pełnej realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
7. Prawa do ochrony danych
Następujące prawa do ochrony danych mają zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem RODO. Grifols
zobowiązuje się do przestrzegania innych praw do ochrony danych, które mają zastosowanie zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach.
Prawa
Dostęp

Sprostowanie
Usunięcie
Sprzeciw
Przeniesienie

Ograniczenie przetwarzania

Cofnięcie zgody

Zawartość
Osoba, której dane dotyczą, może zażądać potwierdzenia, czy jej dane
osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce może uzyskać dostęp
do danych zawartych w bazie danych firmy Grifols.
Osoba, której dane dotyczą, może żądać sprostowania danych
osobowych, jeśli nie są poprawne.
Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych
osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, może zażądać, aby jej dane osobowe nie
były przedmiotem przetwarzania w określonych okolicznościach.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w postaci pliku
elektronicznego dane osobowe przekazane firmie Grifols, oraz przesłać
je stronom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, jeżeli:
- osoba, której dane dotyczą, zakwestionuje prawidłowość danych
osobowych.
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu.
- Grifols nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
- osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu swoich
danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu, oraz można będzie udowodnić, że prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Grifols są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
tej osoby.
Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę, jednak nie ma
to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą może w stosownych przypadkach egzekwować swoje prawa do ochrony
danych osobowych, wysyłając pisemny wniosek do firmy Grifols na adres privacy@grifols.com, podając
w temacie „Relacje z HCPS i kontakty handlowe”. W powyższym przypadku firma Grifols może zażądać
kopii ważnego dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.
Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu ochrony danych,
w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.
8. Przepisy szczegółowe
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Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia (Privacy Statement for
California Residents)
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents
Francja
Gdy administratorem danych jest Grifols France, osoby, których dotyczą te dane, mają prawo dostarczyć
zalecenia dotyczące zarządzania danymi po ich śmierci.
Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2021
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