POLITYKA PRYWATNOŚCI – RELACJE ZE SPECJALISTAMI OCHRONY ZDROWIA I KONTAKTY
HANDLOWE
1. Wprowadzenie
Grupa Grifols jest globalną firmą działającą w sektorze ochrony zdrowia. Prowadzi działania na rzecz
poprawy zdrowia i dobrobytu osób na całym świecie. Cztery działy – Bioscience, Diagnostic, Hospital i Bio
Supplies – opracowują, produkują i wprowadzają do obiegu innowacyjne rozwiązania i usługi w ponad 100
krajach.
Firma Grifols przestrzega prawa dotyczącego ochrony danych osobowych wszystkich osób, które
powierzają jej swoje dane osobowe, oraz zobowiązuje się do spełniania wszelkich przepisów regulujących
ochronę danych w poszczególnych krajach.
Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
(„RODO”). 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.
Jeśli którykolwiek z przepisów niniejszej polityki prywatności byłby niezgodny z ustawodawstwem
dotyczącym ochrony danych w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, zastosowanie będzie miało
ustawodawstwo dotyczące ochrony danych.
2. Wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za dane osobowe
Osobą/osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za ochronę danych jest/są:
(a) Firma wchodząca w skład grupy Grifols, która kontaktuje się z osobami, których dane dotyczą,
w celu oceny potencjalnych możliwości nawiązania kontaktów biznesowych i rozwijania relacji
naukowych oraz handlowych;
(b) Firma grupy Grifols, z którą osoby, których dane dotyczą, lub instytucja, którą reprezentują te osoby,
mają stosunki umowne i/lub
(c) Firma grupy Grifols, która działa i określa się jako taka na stronie internetowej, landing pages,
aplikacjach i jakiejkolwiek innej podobnej platformie cyfrowej, na której przetwarzane są dane
osobowe osób, których dane dotyczą
Dane identyfikacyjne i kontaktowe firm grupy Grifols są dostępne tutaj. Firmy z grupy Grifols będą
nazywane razem lub osobno „Grifols”.
3. Wyznaczenie administratora danych osobowych
Administrator danych osobowych występuje jako pośrednik między Grifols a osobami, których dane
dotyczą. Ma za zadanie czuwać nad stosowaniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych
i zagwarantowaniem praw określonych w ustawie. Z administratorem danych osobowych można się
kontaktować przez adres dpo@grifols.com. Jeśli jednak odpowiedzialni są z Grifols Deutschland GmbH lub
Haema AG, wtedy należy kontaktować się z administratorem danych osobowych poszczególnych firm
odpowiednio przez adres dsb@grifols.com i dsb@haema.com.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel


Podstawa prawna

Kontakt z osobami, których dane dotyczą, za
pośrednictwem wszelkich mediów, w tym mediów
elektronicznych, w celu oceny potencjalnych
możliwości nawiązania kontaktów biznesowych
i współpracy, jak również w celu rozwijania,
nadzorowania relacji istniejących lub przyszłych
i zarządzania nimi. Cel kontaktów może
obejmować poniższe czynności, ale nie jest do
nich ograniczony:

Uzasadniony interes prawny firmy Grifols i/lub
osób trzecich (art. 6.1(f) RODO):
Firma Grifols uznaje, że uzasadniony interes
prawny, na którym opiera się przetwarzanie
danych osobowych jest ważniejszy niż prawa
i wolności podstawowe osób, których dane
dotyczą, ponieważ ich przetwarzanie:
-

-

-



Umawianie spotkań (online lub stacjonarne),
Ocena udziału jako uczestnicy, zabierający
głos lub członkowie rad doradczych,
sympozjów, konferencji, webinarów, sesji
szkoleniowych lub podobnych wydarzeń
organizowanych przez firmę Grifols lub strony
trzecie (online lub stacjonarne),
Każde inne działanie i informacje, które
przyczyniają się do oceny potencjalnych
okazji do nawiązania relacji biznesowych.

Wysyłanie informacji o produktach, usługach
i działalności firmy Grifols, jak również informacji
naukowych i edukacyjnych, przez różne media,
w tym elektroniczne, kiedy istnieje relacja
z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie
z Sekcją 8 osoby, których dane dotyczą, będą
mogły skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
osobowych
w celach marketingu bezpośredniego.



Odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji
i sugestii.



Przeprowadzanie
kontroli
przepisów antykorupcyjnych.



Przeprowadzanie prac konserwacyjnych stron
internetowych, landing pages i aplikacjach, aby
zapewnić użytkownikom bezpieczne środowisko
działania.



Ustanawianie, wykonywanie roszczeń i obrona
przed nimi



Zarządzanie
korporacyjnej



Wysyłanie informacji o produktach, usługach
i działalności firmy Grifols, jak również informacji
naukowych i edukacyjnych, przez różne media,
w tym elektroniczne, zawsze kiedy nie istnieje
aktualna relacja z osobami, których dane dotyczą.
Zgodnie z Sekcją 8 osoby, których dane dotyczą,
będą mogły skorzystać z prawa wniesienia
sprzeciwu
i wycofania
zgody
wobec
przetwarzania danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego.

czynnościami

-

mieści się w ramach rozsądnych oczekiwań,
jakie mają osoby, których dane dotyczą,
w związku z relacjami z firmą Grifols,
jest konieczne do zapobiegania nadużyciom,
jest
przeprowadzane
w związku
z marketingiem bezpośrednim,
jest
częścią
zwykłego
zarządzania
międzynarodową grupą firm,
jest konieczne do utworzenia bezpiecznej
infrastruktury systemów informatycznych i do
zapobiegania
czynom
bezprawnym
i szkodliwym, które mogą mieć wpływ na
dane osobowe.

W każdym razie osoby, których dane dotyczą,
mogą uzyskać więcej informacji o interesie
prawnym lub skorzystać z prawa sprzeciwu.
Wystarczy, że wyślą wniosek na adres
p@grifols.com.

przestrzegania

reorganizacji

Zgoda (art 6.1(a) RODO):
Osoby, których dane dotyczą, mogą wyrazić
zgodę w formularzu gromadzącym dane przez
kliknięcie na przycisk akceptuj lub zaznaczanie
okienek, odpowiadanie na pocztę elektroniczną
lub wykonanie każdego innego działania
jednoznacznie potwierdzającego.

Cel


Tworzenie profili osób, których dane dotyczą
w oparciu o (a) ustawienia zainteresowanych,
(b) informację otrzymaną ze źródeł trzecich
wymienionych w Sekcji 7, i (c) zachowanie osób,
których
dane
dotyczą,
po
otrzymaniu
komunikatów lub przy przeglądaniu Internetu.
Firma Grifols będzie używała tych profili do
wysyłania komunikatów, które mogą być
przydatne dla osób, których dane dotyczą. Na
podstawie tych profili nie będą podejmowane
żadne zautomatyzowane decyzje. Zgodnie
z Sekcją 8 osoby, których dane dotyczą, będą
mogły skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu
i wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
w tym
działania
profilowania,
kiedy
są
prowadzone
w celach
marketingu
bezpośredniego.



Zarządzanie i kontrolowanie rejestru, udziału
i wsparcia osób, których dane dotyczą,
w sympozjach,
konferencjach,
webinariach,
sesjach
formacyjnych
lub
podobnych
wydarzeniach – online lub stacjonarnie –
zorganizowanych przez firmę Grifols lub strony
trzecie – online lub stacjonarnie.



Personalizacja niektórych charakterystyk stron
internetowych, landing pages i aplikacji zgodnie
z ustawieniami wyszukiwania osób, których dane
dotyczą, i analizowanie ich zachowania w celu
poprawy usług
przez nie
oferowanych.
W niektórych przypadkach firma Grifols będzie
wykorzystywała tę analizę do wysyłania
spersonalizowanych komunikatów. Informacja
o działaniach w zakresie profilowania i analizy
zachowania jest dostępna w niniejszej Polityce
prywatności, i w razie potrzeby, w Polityce cookie
odpowiedniej strony internetowej, landing page
lub aplikacji.



Publikacja przekazów wartości dokonanych na
rzecz
zainteresowanych
stron,
w celu
zapewnienia zgodności z polityką grupy Grifols
oraz wytycznymi i/lub dyrektywami wydanymi
przez
różne
stowarzyszenia
przemysłu
farmaceutycznego w celu zapewnienia większej
przejrzystości w stosunkach między różnymi
podmiotami rynkowymi.



Odpowiadanie na wezwanie do udzielenia
informacji medycznej i technicznej (niehandlowej)
o produktach
wyprodukowanych
i dystrybuowanych przez firmę Grifols.



Publikacja przekazów wartości dokonanych na
rzecz
zainteresowanych
stron,
w celu
zapewnienia zgodności z polityką grupy Grifols,

Podstawa prawna
Osoby, których dane dotyczą, mogą wycofać
swoją zgodę w dowolnym momencie.

Obowiązek prawny (art. 6.1(c) RODO)
Firma Grifols wymaga podania
osobowych nakazanych prawem.

danych

Cel

Podstawa prawna

obowiązującym
prawodawstwem
oraz
wytycznymi i/lub dyrektywami wydanymi przez
różne
stowarzyszenia
przemysłu
farmaceutycznego w celu zapewnienia większej
przejrzystości w stosunkach między różnymi
podmiotami rynkowymi.


Dopełnienie niektórych obowiązków prawnych
związanych z relacjami z osobami, których dane
dotyczą, lub z instytucjami, których są członkami.



Realizacja i utrzymanie stosunków umownych
istniejących między firmą Grifols osobami, których
dane dotyczą, lub instytucjami, których są
członkami.

Wykonanie umowy (art. 6.1(b) RODO):
Odmowa podania danych osobowych, o które
prosi firma Grifols, może spowodować
niemożność zawarcia lub utrzymania takiej
umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych
Firma Grifols może dostarczać dane osobowe, a nawet profil osób, których dane dotyczą, jeśli są
wymagane przez:


Firmy z grupy Grifols. Lista firm jest dostępna tutaj.



Dostawców produktów i usług zamówionych przez firmę Grifols, aby osiągnąć wymienione cele.
Tymi dostawcami są biura podróży, dostawcy usług technologii informacyjnej, agencje
marketingowe i organizatorzy eventów.



Władze sanitarne, krajowe lub międzynarodowe stowarzyszenia przemysłu farmaceutycznego.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
danych, firma Grifols i/lub dostawcy (w zależności od przypadku) zastosują – w razie konieczności –
właściwe gwarancje, aby osiągnąć wspomniane transfery danych zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem w sprawie ochrony danych osobowych. Do firmy Grifols można się zgłosić po informacje
o właściwych gwarancjach w zakresie przenoszenia poza granice państwa danych osobowych
proteccion.datos@grifols.com.
Firma Grifols nie udostępnia danych osobowych żadnym stronom trzecim, chyba że wymaga tego
obowiązujące prawo.
6. Okres przechowywania danych
Po osiągnięciu celów, dla których przetwarzane są dane osobowe, firma Grifols przechowuje je do
momentu wygaśnięcia ewentualnego ograniczenia odpowiedzialności i tak długo, jak będzie to konieczne
do wypełnienia wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych.
7. Pochodzenie i kategorie danych osobowych
Grifols przetwarza tylko te dane osobowe, które są istotne dla celów wymienionych w Sekcji 4.
Jeżeli osoby, których dane dotyczą, nie przekażą firmie Grifols swoich danych osobowych bezpośrednio,
firma Grifols może uzyskać dane osobowe z baz danych organizatorów imprez i źródeł publicznych, takich
jak strony internetowe i publikacje dotyczące sektora zdrowia, branżowe portale społecznościowe lub
narzędzia słuchania mediów społecznościowych – social listening – (tj. proces identyfikacji i oceny
postrzegania rynku w odniesieniu do konkretnej marki, produktu, firmy, zagadnienia lub problemu).

Dane osobowe, których można nie uzyskać od osoby, której dane dotyczą, tylko z innych źródeł, to:
-

Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer PESEL, numer paszportu)
Służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres pocztowy, służbowy numer telefonu)
Informacje służbowe (np. funkcja, miejsce pracy, członkostwo w stowarzyszeniach lub organizacjach
naukowych)
Informacja o wykształceniu (np. poziom wykształcenia, CV)
Zainteresowania
Dane o historii przeglądania

8. Prawa do ochrony danych
Następujące prawa ochrony danych mają zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem RODO. Inne prawa
mogą mieć zastosowanie zgodnie z innymi przepisami o ochronie danych, a firma Grifols zobowiązuje się
do przestrzegania i stosowania tych praw ochrony danych.
Prawa
Dostęp

Prawo do sprostowania
Usunięcie
Sprzeciw
Przeniesienie

Ograniczenie przetwarzania

Wycofanie zgody

Treść
Osoba, której dane dotyczą, może zażądać potwierdzenia, czy jej dane
osobowe są przetwarzane, a jeśli są, to ma dostęp do danych zawartych
w plikach 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, może zażądać uzyskania w postaci pliku
elektronicznego danych osobowych przekazanych firmie Grifols, jak
i przekazania ich stronom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, kiedy:
- sprawdzana jest dokładność danych osobowych.
- przetwarzanie danych osobowych jest niepoprawne i osoba, której
dane dotyczą, nie chce usuwać danych.
- Grifols nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do formułowania,
wykonywania lub obrony roszczeń.
- osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu swoich
danych osobowych w celu realizacji misji w interesie publicznym lub
w celu realizacji uzasadnionego interesu, sprawdzając jednocześnie,
czy uzasadnione powody firmy Grifols mają pierwszeństwo przed
interesami osoby.
Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę, jeśli nie ma to
wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę wydaną przed
wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, w stosownych przypadkach może skorzystać z prawa do ochrony danych
osobowych, wysyłając pisemny wniosek do firmy Grifols na adres proteccion.datos@grifols.com, podając
w temacie „Relacje z HCPS i kontakty handlowe”. W tym celu firma Grifols może zażądać kopii ważnego
dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.
Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu ochrony danych,
w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.
9. Postanowienia szczegółowe
Oświadczenie o ochronie prywatności dla przebywających w Kalifornii (Privacy Statement for
California Residents)
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents
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