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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI 
 
Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność. Ważne jest, aby zrozumieć, jak dbamy o Twoje dane osobowe 
i jak upewniamy się, że spełniamy nasze zobowiązania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
ochronie danych osobowych („Przepisy dotyczące ochrony danych”), w tym między innymi Ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”). Niniejsza polityka prywatności opisuje, 
w jaki sposób Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. („Accord”) będzie wykorzystywać, przechowywać i 
udostępniać dane osobowe użytkownika oraz uzupełniać wszelkie inne informacje dotyczące uczciwego 
przetwarzania lub prywatności.  
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub ogólnie sposobu przetwarzania przez nas 
danych osobowych prosimy o kontakt z naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem EMENA_compliance@accord-healthcare.com; lub o wysłanie pisma 
adresowanego do: Osoba odpowiedzialna za ochronę danych, Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., 
Marynarska Business Park, wejście B, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska. 

Polska.  
 
Niniejsza polityka dotyczy wszelkich danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, gdy: 

 
• odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje, w tym: www.accord-healthcare.com/pl/; 

• dobrowolnie przekazujesz takie dane osobowe podczas rejestracji;  

• dobrowolnie przesyłasz nam dane osobowe za pomocą formularzy na naszych stronach internetowych 
lub aplikacjach;  

• przesyłasz nam dane osobowe, kontaktując się z nami w inny sposób, w tym osobiście, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź za pośrednictwem mediów 
społecznościowych; lub 

• strony trzecie przekazują nam takie dane osobowe, zgodnie z opisem w punkcie 5.C poniżej. 
 

2. KIM JESTEŚMY? 
 
W niniejszej polityce prywatności słowa „my”, „nasze” oraz „nas” są używane w celu odniesienia się do 
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., numer firmy: 0000347170, z siedzibą pod adresem Marynarska Business 
Park, wejście B, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska.  
 
Jesteśmy administratorem Twoich danych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę. Będziemy 
wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty oraz zgodnie z 
przepisami o ochronie danych. 

 
3. W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w 
innych zasadach uczciwego przetwarzania lub informacji nt. prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do 
przeprowadzenia dodatkowego przetwarzania w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo i w 
takim wypadku poinformujemy Cię o tym fakcie.  

 

mailto:EMENA_compliance@accord-healthcare.com
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4. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT? 
 
Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych zależą od interakcji z nami, ale mogą one obejmować: 

 

• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres 
e-mail i inne podobne dane kontaktowe);  

• dane w celu spełnienia wymogów identyfikacyjnych podczas wykonywania jakichkolwiek praw 
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym dane z paszportu, prawa jazdy lub 
dowodu osobistego); 

• dane finansowe wymieniane podczas otrzymywania od nas płatności, dokonywania płatności na naszą 
rzecz lub składania wniosków o darowizny/sponsoring; 

• dane demograficzne (w tym dane takie jak wiek, płeć i kraj zamieszkania) dostarczane podczas 
informowania nas o zdarzeniu niepożądanym, składania skargi dotyczącej jakości lub przesyłania do 
nas zapytania medycznego bądź wysyłania do nas podania o pracę;  

• dane dotyczące stanu zdrowia podczas informowania nas o zdarzeniu niepożądanym;  

• dane dotyczące wykształcenia akademickiego i zawodowego podczas wysyłania CV lub przesyłania 
podania o pracę do nas lub gdy CV zostanie nam przekazane w celu zapewnienia jakości; 

• dane dotyczące wyroków karnych zgodnie z prawem w przypadku złożenia podania o pracę i w 
wyraźnie dopuszczonych przypadkach zgodnie z prawem Unii Europejskiej jej państw członkowskich; 

• informacje na temat wizyt w naszych obiektach, w tym zdjęcia robione podczas uzyskiwania dostępu 
do naszych obiektów i/lub w nagraniach z monitoringu; 

• informacje o rozmowach telefonicznych z naszym działem obsługi klienta, w tym rejestrowanie takich 
rozmów; 

• informacje o uczestnictwie w posiedzeniu rady doradczej Accord, w tym nagrania rozmów podczas 
posiedzenia komitetu doradczego; 

• informacje o świadczeniu usług konsultingowych, w tym dokumentacja przekazanych nam porad; 

• informacje o Tobie uzyskane podczas spotkania lub wydarzenia, takiego jak konferencja, wystawa bądź 
kongres, co obejmuje również wydarzenia organizowane przez strony trzecie lub obsługiwane przez 
strony trzecie w naszym imieniu, w tym Twoje zdjęcia lub nagrania wideo zrobione na naszym stoisku 
lub w innych lokalizacjach wydarzenia w celach promocyjnych;  

• informacje o Tobie w kontekście transakcji fuzji lub przejęcia (Mergers and Acquisitions, M&A) 
powiązanych z naszą działalnością; i/lub 

• dane dotyczące korzystania z witryny internetowej lub aplikacji (w tym sposób interakcji z naszymi 
stronami internetowymi lub aplikacjami).  

 
Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje, możemy również automatycznie 
gromadzić informacje i dane osobowe dotyczące Twojego komputera w celu administrowania systemem, w 
tym w miarę dostępności, adres IP oraz wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. Robimy to, aby pomóc 
nam w identyfikowaniu powracających użytkowników, umożliwianiu odwiedzającym poruszania się po 
naszych stronach internetowych lub aplikacjach oraz pomocy w tworzeniu anonimowego profilu w oparciu o 
schematy przeglądania odwiedzającego w różnych witrynach. Zobacz naszą Politykę dotyczącą plików 
cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie informacje mogą być gromadzone automatycznie 
podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub aplikacji. 
 

 
Specjalne kategorie danych osobowych  
 
Przepisy dotyczące ochrony danych definiują pewne dane osobowe jako „specjalne kategorie danych 
osobowych”; zaliczają się do nich dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, 
informacje na temat poglądów politycznych, religijnych lub filozoficznych oraz przynależności do związków 
zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przeznaczone do celów jednoznacznej identyfikacji 
osoby, dane dotyczące zdrowia (w tym zdrowia psychicznego i fizycznego) lub dane dotyczące życia 
seksualnego bądź orientacji seksualnej. 
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W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych specjalnej kategorii lub 
możesz dobrowolnie podać nam takie dane osobowe, np. dotyczące zdrowia i pochodzenia rasowego, 
informując nas o zdarzeniu niepożądanym, składając skargę dotyczącą jakości lub składając zapytanie 
medyczne, korzystając z naszych aplikacji wspierających pacjenta, wysyłając CV lub składając podanie o 
pracę do nas lub w inny sposób uczestnicząc w jakimkolwiek z naszych procesów rekrutacyjnych do celów 
opisanych w punkcie 6 poniżej i tylko wtedy, gdy takie przetwarzanie jest wyraźnie dozwolone przez prawo 
Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich.  
 
Przydatność do pracy będzie oceniana na podstawie umiejętności i doświadczeń przedstawionych podczas 
procesu rekrutacji. Pamiętaj, że nie musisz podawać danych specjalnych kategorii przy przesyłaniu nam 
podania o pracę. W przypadku dobrowolnego przekazania takich danych, gdy ich przetwarzanie jest 
jednoznacznie dozwolone przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, wykorzystamy je w 
celu: (a) spełnienia wymogów sprawozdawczości statystycznej i/lub (b) w razie niepełnosprawności, w 
przypadku wszelkich wymaganych korekt miejsca pracy i/lub zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Dane dotyczące wyroków karnych 
 
W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić Cię o podanie niektórych danych dotyczących karalności, 
przy składaniu podania o pracę do nas lub w ramach uczestnictwa w inny sposób w naszych procesach 
rekrutacji, w celach opisanych w punkcie 6 poniżej, tylko wtedy, gdy takie działanie jest wyraźnie 
dozwolone przez prawo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich. 
 

 
5. SKĄD UZYSKUJEMY TE INFORMACJE? 
 
Gromadzimy niektóre z Twoich danych bezpośrednio od Ciebie poprzez pozyskiwanie informacji, które nam 
przekazujesz, lub informacji, które gromadzimy, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe bądź aplikacje, lub 
za pośrednictwem Twojej komunikacji z nami. Uzyskujemy również pewne informacje od innych stron 
trzecich, w tym te opisane w podpunkcie C poniżej.  
 
Musisz pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe z innych źródeł z danymi osobowymi przekazanymi nam 
przez Ciebie i gromadzonymi przez nas danymi osobowymi. 
 
A. Kiedy przekazujesz nam informacje na swój temat? 
 
Dane osobowe dotyczące Ciebie i Twoich okoliczności są gromadzone poprzez:  

 
• wypełnianie formularzy na naszych stronach internetowych, rejestrowanie się w celu korzystania z 

naszych stron internetowych oraz korzystanie z naszych witryn internetowych; 

• wypełnianie formularzy w aplikacji wsparcia pacjenta, rejestrację w celu korzystania z naszej aplikacji 
wsparcia pacjentów oraz dalsze korzystanie z aplikacji wsparcia pacjentów; 

• korzystanie z praw przysługujących w ramach Przepisów o ochronie danych osobowych; 

• zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, składanie skarg dotyczących jakości lub przesyłanie nam zapytania 
medycznego; 

• przekazanie nam wizytówki; 

• świadczenie usług na naszą rzecz; 

• rejestrację w recepcji w jednym z naszych obiektów; 

• przesyłanie podania o pracę lub przesyłanie nam CV; 

• dokonywanie płatności na naszą rzecz lub otrzymywanie od nas płatności; 

• przekazywanie darowizn lub wnioskowanie o darowizny/sponsoring; 
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• przekazywanie nam informacji o sobie w jakiejkolwiek korespondencji z nami za pośrednictwem 
telefonu, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, za pośrednictwem naszych stron 
internetowych/aplikacji lub w inny sposób;  

• negocjowanie, zawieranie i utrzymywanie umowy handlowej z nami; i/lub 

• ewentualny zakup produktu bezpośrednio od nas. 
 
Nie ma obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie przekażesz nam swoich 
danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć usług, odpowiadać na Twoje zapytania, pozwolić na 
korzystanie z naszych obiektów, przetworzyć podanie o pracę lub w inny sposób skontaktować się z Tobą.  

 
B. Kiedy gromadzimy informacje o Tobie? 
 
Możemy gromadzić dane osobowe o Tobie: 

 
• gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje, np. szczegóły wizyt, takie jak adres protokołu 

internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, adresy MAC, dane ruchu, dane 
lokalizacyjne, dane logowania, ustawienia strefy czasowej typu i wersji przeglądarki, rodzaj i wersja 
wtyczek do przeglądarek, systemu operacyjnego i platformy, blogi, pliki cookie i inne dane 
komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp. Więcej informacji można znaleźć w naszej 
Polityce dotyczącej plików cookie; 

• gdy odwiedzasz nasze obiekty, np. nagrania z monitoringu; 

• gdy kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta, np. zapis takich rozmów;  

• gdy uczestniczysz w posiedzeniu rady doradczej Accord, np. nagrania rozmów podczas posiedzenia 
komitetu doradczego; 

• gdy świadczysz na naszą rzecz usługi konsultingowe, np. zapis udzielanych nam porad; i/lub 

• gdy uczestniczysz w wydarzeniu, takim jak konferencja, wystawa lub kongres, w tym wydarzenia 
organizowane przez strony trzecie lub zarządzane przez strony trzecie w naszym imieniu. 

 
C. Od jakich stron trzecich otrzymamy informacje o Tobie? 
 
Możemy otrzymywać dane osobowe od innych osób trzecich, w tym od: 

 
• Twoich współpracowników, gdy podasz nam swoje dane kontaktowe w celach służbowych; 

• strony trzeciej zgłaszającej zdarzenie niepożądane, składającej skargę dotyczącą jakości lub 
przesyłającej do nas zapytanie medyczne w Twoim imieniu; 

• Twojego upoważnionego przedstawiciela (np. pełnomocnika, rodzica lub opiekuna prawnego); 

• dostawców danych kontaktowych, którzy dostarczają bazy danych kontaktów prawnych; 

• agencji rządowych, które dostarczają publicznie dostępnych informacji; 

• agencji/organizacji rekrutacyjnych; 

• naszych zewnętrznych przedstawicieli handlowych; 

• stron trzecich, które dostarczają usługi due diligence; 

• dostawców systemów telewizji przemysłowej; 

• od Twojej obecnej firmy w kontekście transakcji fuzji i przejęć lub świadczenia nam usługi; i/lub 

• poprzedniego pracodawcy lub podobnego miejsca, w którym wnioskujemy o referencje, jeśli ubiegasz 
się o pracę u nas, i gdy uzyskamy Twoją dobrowolną zgodę. 
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6. DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 
 
Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w następujących celach: 

 
• komunikowania się z Tobą w sprawie wszelkich próśb lub zapytań, które będziesz przesyłać; 

• monitorowania, śledzenia i odpowiadania na zapytania medyczne/zdrowotne, skargi dotyczące jakości 
i zdarzenia niepożądane; 

• negocjowania, zawierania i zarządzania umowami handlowymi z Tobą lub organizacją, którą 
reprezentujesz, w tym zwykłymi transakcjami biznesowymi oraz transakcjami fuzji i przejęć; 

• spełnienia wymogów umownych, prawnych, regulacyjnych i zgodności;  

• informowania Ciebie lub Twojej organizacji o wszelkich wiadomościach dotyczących naszych 
produktów i/lub działalności, które zasadnie uznamy za mogące Cię zainteresować (zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych) i w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną, pod 
warunkiem że uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę. W razie chęci zaprzestania otrzymywania od nas 
takich informacji w dowolnym momencie musisz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z 
instrukcjami zamieszczonymi w takich wiadomościach e-mail, które wysłaliśmy do Ciebie, lub 
korzystając z danych kontaktowych na początku niniejszej polityki. Możesz również zarejestrować się 
w jednej lub większej liczbie usług preferencyjnych (zwanych również „Listami Robinsonów”) 
działających w Polsce: Lista Robinsonów zarządzana przez Polskie Stowarzyszenie ds. Marketingu SMB. 
Mogą one pomóc w zapobieganiu niechcianym kontaktom marketingowym. Należy jednak pamiętać, 
że te usługi nie uniemożliwią otrzymywania komunikatów marketingowych, na które została udzielona 
zgoda;  

• w celu zapewnienia, że Ty wraz z Twoją organizacją, nasi pracownicy lub my przestrzegamy 
obowiązujących przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania oraz powiązanych polityk 
wewnętrznych; 

• upewnienia się, że jesteś upoważnionym przedstawicielem (np. pełnomocnikiem, rodzicem lub 
opiekunem prawnym) strony trzeciej, gdy kontaktujesz się z nami w ich imieniu; 

• administrowania naszymi stronami internetowymi, aplikacjami wsparcia dla pacjentów i świadczenia 
usług dla klientów;  

• rozpatrywania skarg, szkolenia naszych pracowników oraz poprawy jakości i standardów obsługi; 

• umożliwienia odwiedzin naszych obiektów, w tym w celu ochrony witryny, ochrony poufności 
produktów i działalności biznesowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;  

• przetworzenia podania o pracę; 

• promowania obecności lub udziału firmy Accord w wydarzeniu; 

• dokonania płatności na Twoją rzecz i/lub otrzymania od Ciebie płatności; 

• analizowania korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji; i/lub 

• w innych celach, które zostały Ci przedstawione. 
 

  
Specjalne kategorie danych osobowych 
 
Będziemy wykorzystywać wyłącznie dane osobowe kategorii specjalnej opisane w punkcie 4 powyżej w 
celu doradzania lub w inny sposób komunikowania się w sprawie zapytań bądź raportów, które możesz 
przesyłać, i/lub w celu monitorowania, śledzenia i odpowiadania na zapytania medyczne/zdrowotne, 
skargi dotyczące jakości i zdarzenia niepożądane, w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, 
regulacyjnych i/lub związanych z zachowaniem zgodności i/lub w celu rozpatrzenia podania o pracę. 
Podstawy prawne tego przetwarzania opisano w punkcie 7 poniżej. 
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Dane dotyczące wyroków karnych 
 
Będziemy gromadzić wyłącznie dane dotyczące wyroków karnych, jeśli jest to zgodne z prawem w świetle 
przepisów o ochronie danych osobowych (tylko wtedy, gdy takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez 
prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) i jest to stosowne z uwagi na charakter roli, do której 
odnosi się dane podanie. 
 

 
7. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH? 

 
A. Jest to niezbędne do podpisania lub realizacji umowy (artykuł 6.1.b rozporządzenia RODO)  

 
Gdy zawrzesz z nami transakcję, zostanie utworzona umowa pomiędzy Tobą a nami. Abyśmy mogli 
wynegocjować warunki umowy, zobowiązać się do ich przestrzegania i spełnić nasze zobowiązania wynikające 
z umowy (np. aby umożliwić Ci złożenie zamówienia na towary lub usługi), możemy gromadzić, przetwarzać i 
udostępniać (jak opisano poniżej) Twoje dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij wiadomość na 
adres EMENA_Compliance@accord-healthcare.com. 

 
B. Uzasadnione interesy biznesowe (Artykuł 6.1.f RODO) 

 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (z wyłączeniem specjalnych kategorii danych osobowych) 
zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jeżeli jest to konieczne w celu umożliwienia nam:  

 

• dostarczania organizacji produktów i usług zgodnie z wymaganiami organizacji; 

• udzielenia odpowiedzi na roszczenia lub zapytania;  

• przeprowadzenia badań w celu zrozumienia naszych klientów oraz sposobu korzystania z naszych 
produktów i usług; 

• opracowania i ulepszania naszych produktów i usług oferowanych Tobie lub Twojej organizacji oraz 
naszym innym klientom;  

• oceny potencjalnych transakcji z Twoją organizacją; 

• egzekwowania lub zastosowania praw organizacji lub naszych praw wynikających z umowy zawartej 
pomiędzy Twoją organizacją a nami;  

• monitorowania wydajności personelu, szkolenia personelu i doskonalenia naszych procesów; 

• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych obiektach oraz upewnienia się, że wszelkie 
powiązane procesy są skuteczne; 

• zapewnienia, że Ty oraz Twoja organizacja, nasi pracownicy lub my przestrzegamy obowiązujących 
przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania oraz powiązanych polityk wewnętrznych; 

• zapewnienia bezpieczeństwa w naszych obiektach oraz upewnienia się, że wszelkie powiązane procesy 
są skuteczne; 

• zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa naszych produktów; 

• wspierania procesów i procedur w celu pomocy w zapobieganiu przestępstwom lub innym 
nielegalnym działaniom; 

• ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; i/lub 

• zaprezentowania naszego udziału w określonych wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie z 
branży farmaceutycznej za pośrednictwem innych wydarzeń, mediów społecznościowych lub naszych 
stron internetowych.  

 

mailto:EMENA_Compliance@accord-healthcare.com
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Jak wskazano poniżej, możemy również przekazywać dane osobowe spółkom w ramach naszej grupy (aby 
zobaczyć pełną listę takich spółek, kliknij tutaj) i innym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne dla naszych 
uzasadnionych interesów biznesowych.  

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania testu wyważenia naszych uzasadnionych interesów biznesowych 
w zakresie wykorzystywania Twoich danych osobowych określonych powyżej w odniesieniu do Twoich 
interesów i praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Po przeprowadzaniu testu 
wyważenia, który został szczegółowo opisany poniżej, ustaliliśmy, działając w sposób uzasadniony i z 
uwzględnieniem okoliczności, że jesteśmy w stanie przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych, które są niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych. 
 
Uzasadniony interes: Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych ponieważ: 

 

• Twoja organizacja korzysta z dostarczania naszych produktów i usług; 

• rejestrujemy rozmowy telefoniczne z klientami, aby monitorować wydajność personelu, szkolić 
personel i usprawnić nasze procesy;  

• musimy ocenić potencjalne transakcje z Twoją organizacją; 

• Twoja organizacja oraz my wspólnie skorzystamy z możliwości egzekwowania lub zastosowania praw 
wynikających z umowy zawartej między nami; 

• jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych obiektach i 
posiadamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że wszystkie procesy są skuteczne; 

• musimy zapewnić, że Ty wraz z Twoją organizacją, nasi pracownicy lub my przestrzegamy 
obowiązujących przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania oraz powiązanych polityk 
wewnętrznych; 

• musimy zapewnić bezpieczeństwo w naszych obiektach i posiadamy uzasadniony interes w 
zapewnieniu, że wszystkie procesy są skuteczne; 

• musimy zapewnić wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, 

• wdrożyliśmy procedury pomagające w zapobieganiu przestępstwom oraz w wykrywaniu przestępstw 
lub innych niezgodnych z prawem działań;  

• nie będziemy w stanie dostarczać naszych towarów i/lub usług Twojej organizacji bez przetworzenia 
Twoich danych; 

• w przeciwnym razie nie będziemy w stanie wnieść roszczeń prawnych, wyegzekwować ich ani 
zabezpieczyć się przed takimi roszczeniami; 

• chcemy być w stanie zaprezentować nasz udział w określonych wydarzeniach organizowanych przez 
strony trzecie z branży farmaceutycznej za pośrednictwem innych wydarzeń, mediów 
społecznościowych lub naszych stron internetowych; i/lub 

• w przeciwnym razie nie możemy odpowiedzieć na Twoje roszczenia lub zapytania. 
 
Konieczność: Uważamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach zgodnych z naszymi 
uzasadnionymi interesami opisanymi powyżej jest uzasadnione, ponieważ przetwarzamy Twoje dane 
osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. 
 
Wpływ przetwarzania: Uważamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach zgodnych z naszymi 
uzasadnionymi interesami opisanymi powyżej jest uzasadnione, ponieważ przetwarzanie tych danych 
osobowych nie powoduje nieuzasadnionego naruszenia prywatności. 

  

https://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1
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C. Zgoda (Artykuł 6.1.a RODO)  
 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności, jeżeli otrzymaliśmy 
Twoją zgodę.  
 
Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tego rodzaju w dowolnym momencie, korzystając z 
danych podanych na początku niniejszej polityki prywatności.  
 
D. Zgodność z wymogami prawnymi (Artykuł 6.1.c RODO) 
 
Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności, gdy takie 
przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, które mają do nas 
odniesienie, w tym dotyczącymi naszych obowiązków związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii i 
podatkami oraz odpowiadaniem na żądania udzielenia dostępu do danych osobowych organom nadzorczym. 
Prosimy o kontakt z EMENA_Compliance@accord-healthcare.com w celu uzyskania dalszych informacji na 
temat tego, jakie przepisy nakładają na nas prawny obowiązek wykorzystywania Twoich danych osobowych.  
 

 
Specjalne kategorie danych osobowych i danych dotyczących karalności 
 
Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe specjalnej kategorii oraz dane o karalności do celów 
opisanych w punkcie 6 powyżej, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami prawnymi, do których jesteśmy zobowiązani, takich jak nasze obowiązki w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zatrudnienia, lub gdy jest to w inny sposób dozwolone przez 
obowiązujące Przepisy o ochronie danych. 
 

 
8. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 
A. Firmy z Grupy  

 
Możemy udostępniać Twoje dane firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola 
Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad – 380 054, Indie) i innym członkom naszej grupy firm (w Indiach 
lub w innych krajach, zgodnie z poniższym linkiem), lecz tylko do celów określonych w niniejszej polityce 
prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą lub Twoją organizacją, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach. By 
zobaczyć pełną listę tych firm, kliknij tutaj. W szczególności:  
 
• do celów sprawozdawczości wewnętrznej; 

• do celów zgodności; 

• w kontekście transakcji fuzji i przejęć; 

• w celu zapewnienia usług w zakresie zapewniania jakości wewnątrz grupy; 

• w celu świadczenia wewnątrzgrupowych usług finansowych; 

• w celu świadczenia usług prawnych wewnątrz grupy; 

• w celu świadczenia usług rekrutacyjnych wewnątrz grupy; 

• w celu zapewnienia usług w zakresie informatyki wewnątrz grupy. 
 

https://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1
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B. Dostawcy usług zewnętrznych 
 

My (i członkowie naszej grupy spółek) możemy również ujawniać Twoje dane osobowe do starannie 
wybranych stron trzecich, które są usługodawcami zewnętrznymi świadczącymi usługi, takie jak: 
 
• bezpieczeństwo danych, hosting witryny internetowej, hosting w chmurze, rozwiązania pamięci 

masowej, oprogramowanie jako usługa (Saas) i inne usługi IT;  

• nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zapytania medyczne; 

• usługi prawne, regulacyjne, podatkowe i rekrutacyjne; 

• usługi tłumaczeniowe, legalizacji i notarializacji; 

• usługi zarządzania relacjami z klientem (CRM);  

• zewnętrzne usługi Salesforce; oraz 

• kontrola dostępu i bezpieczeństwa. 
 

Udostępniamy te dane tym dostawcom wyłącznie, gdy jest to konieczne dla zapewnienia nam usług, których 
potrzebujemy. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, wyślij wiadomość na adres EMENA_compliance@accord-healthcare.com. 
 
C. Wymogi prawne i regulacyjne 

 
Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami prawa poza 
krajem zamieszkania, aby spełnić wymogi nakazu sądowego lub spełnić inne wymogi prawne lub regulacyjne, 
na przykład do odpowiednich organów odpowiedzialnych za nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków, 
organów nadzorczych lub organów podatkowych.  
 
D. Przeniesienie poza Europejski Obszar Gospodarczy 

 
Informacje, które gromadzimy na Twój temat, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, 
zgodnie z opisem w punktach A, B i C powyżej. 
 
Niektórzy członkowie naszej grupy i zewnętrzni dostawcy usług są zlokalizowani w krajach, w których przepisy 
prawa (według Komisji Europejskiej) nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, 
jak w krajach EOG, na przykład Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, 
Thalthis, Ahmedabad, 380 054, Gujarat, Indie) oraz Lambda Therapeutics Research, Ltd. (Lambda House, Plot 
No. 38, Survey no. 388, Near Silver Oak Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, Indie); my 
oraz członkowie naszej grupy firm stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec 
nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie przeniesienia 
są zazwyczaj wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami i/lub stronami trzecimi w 
celu zapewnienia, że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz inne środki 
ochrony danych. 
 
Aby uzyskać dalsze informacje na temat przeniesienia poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub określonych 
metod ochrony, należy skontaktować się z EMENA_compliance@accord-healthcare.com.  
 
9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE? 

 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane:  

 
• w celu udowodnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami obowiązującego 

prawa, agencji rządowych i innych organów publicznych;  

• w celu utrzymania Twojego konta;  
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• w celu ustalenia, czy nawiązywać relacje handlowe z Tobą lub organizacją oraz w celu utrzymywania 
takiej relacji;  

• w celu utrzymania relacji biznesowych z Tobą lub Twoją organizacją; 

• w celu świadczenia usług dla nas lub przez nas; 

• w celu udzielenia odpowiedzi na pytania; 

• w celu umożliwienia nam prowadzenia lub obrony postępowania prawnego;  
 
lub w inny sposób określony poniżej lub przekazany przez nas. 
 
W określonych przypadkach niektóre dane zostaną usunięte w krótszym czasie, na przykład: 

 
• obrazy z monitoringu są przechowywane przez maksymalnie 14 dni od daty wizyty w naszych 

obiektach;  

• inne dane kontroli dostępu są przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy od daty wizyty w naszych 
obiektach; 

• nagrania z rozmów telefonicznych z klientem są przechowywane przez maksymalnie 3 miesiące od 
daty rejestracji; 

• dokumentacja dotycząca rekrutacji i rozmów z kandydatami, którzy nie zostali zatrudnieni, są 
przechowywane przez 3 miesiące po dacie zatrudnienia wybranego kandydata;  

• dane osobowe w kontekście niepomyślnej transakcji fuzji i przejęć są przechowywane przez 12 
miesięcy po zakończeniu negocjacji;  

• pliki cookie są odświeżane zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.  
 

10. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  
 
Podczas przetwarzania danych osobowych podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich danych 
przed nieupoważnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub 
zniszczeniem. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż 
dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy wyeliminować ryzyka 
incydentów związanych z bezpieczeństwem Twoich danych przesyłanych do naszych stron internetowych lub 
aplikacji. Poprzednie zdanie nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec konsumentów, 
nałożonej na nas stosownymi przepisami prawa. Po otrzymaniu przez nas Twoich danych stosujemy ścisłe 
procedury i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi. 

 
11. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W odniesieniu do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych masz szereg praw wynikających z 
Przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem. Możesz się z nami skontaktować, 
korzystając z danych podanych na początku niniejszej polityki prywatności, aby skorzystać z tych praw. 
 
W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zrealizować Twojego żądania. W takim przypadku 
napiszemy, aby wyjaśnić dlaczego tak się stało.  
 

 
A. Masz prawo zażądać 

dostępu do Twoich danych 
osobowych 

 
Masz prawo żądać potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są 
przetwarzane, dostęp do danych osobowych (poprzez dostarczenie 
kopii) oraz inne informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich 
danych osobowych.  
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B. Masz prawo zażądać 

sprostowania Twoich 
danych osobowych 
 

 
Masz prawo zażądać sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli 
nie są dokładne lub są niekompletne.  
 

 
C. Masz prawo zażądać 

usunięcia Twoich danych 
osobowych 
 

 
Masz prawo zażądać od nas usunięcia lub skasowania Twoich danych 
osobowych, jeśli nie ma powodu, aby nadal przetwarzać te dane 
osobowe. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy nie będziemy już 
musieli wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu świadczenia 
usług, w przypadku gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie 
specjalnych kategorii Twoich danych osobowych lub Twojego 
sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych (patrz 
podpunkt F poniżej).  
 

 
D. Masz prawo zażądać od nas 

ograniczenia lub 
zablokowania 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych. 
 

 
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia lub zablokowania 
przetwarzania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. 
Prawo to ma zastosowanie w przypadku, gdy uważasz, że dane 
osobowe nie są dokładne i że zamiast ich usunięcia należy zablokować 
przetwarzanie Twoich danych osobowych, w przypadku kiedy nie 
musimy wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu, w jakim 
były gromadzone, a także w celu ustanowienia, wykonania lub obrony 
roszczeń prawnych.  
 

 
E. Masz prawo do 

przeniesienia Twoich 
danych osobowych 
 

 
Masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania Twoich danych 
osobowych w celu wykorzystania ich we własnych celach związanych z 
różnymi usługami. Pozwala to na łatwe przenoszenie danych 
osobowych do innej organizacji lub poproszenie nas o zrobienie tego.  
 

 
F. Masz prawo sprzeciwić się 

przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych. 
 

 
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych 
na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych, chyba 
że jesteśmy w stanie udowodnić, że nasze uzasadnione interesy biorą 
górę nad Twoim prawem lub musimy przeprowadzać dalsze 
przetwarzanie danych osobowych w związku z roszczeniami prawnymi.  
 

 
G. Masz prawo nie podlegać 

zautomatyzowanym 
decyzjom 
 

 
Masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, w którym decyzja ma prawny lub istotny 
wpływ na Ciebie.  

 
H. Masz prawo wycofać swoją 

zgodę. 
 

 
Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w którym 
polegamy na jej udzieleniu w celu przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych.  

 
12. POLITYKA WS. DZIECI 
 
Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy danych osobowych otrzymanych od dzieci w 
wieku poniżej 18 lat i żadna część naszych stron internetowych lub aplikacji nie jest skierowana do dzieci 
poniżej 18 roku życia. Jeżeli Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez Twojej zgody, można nas o 
tym poinformować pod adresem EMENA_compliance@accord-healthcare.com lub listownie na adres podany 
na początku niniejszej polityki. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy lub zebraliśmy dane osobowe dzieci poniżej 
18 roku życia, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich informacji. 

mailto:pdp@accord-healthcare.com
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13. CO ZROBIĆ W PRZYPADKU SKARGI? 
 
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub nie 
jesteś zadowolony z obsługi jakiegokolwiek złożonego żądania lub chciałbyś złożyć skargę, skontaktuj się z 
naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych w pierwszej kolejności, korzystając z informacji na początku 
tej polityki prywatności, abyśmy mogli jak najlepiej rozwiązać ten problem.  
 
Zawsze przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w Twoim kraju 
zamieszkania (w Polsce, Urząd Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa, Polska, 
https://uodo.gov.pl/pl).  

 
14. INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY, PARTNERSTWA I FIRMY 
 
Kiedy dostarczamy produkty i/lub usługi na rzecz indywidualnego przedsiębiorcy, partnerstwa lub firmy, które 
reprezentujesz lub w którym jesteś zatrudniony/a, a świadczenie tych usług prowadzi do gromadzenia i 
wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zostanie to przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi 
częściami niniejszej polityki prywatności. 

 
15. STRONY INTERNETOWE I APLIKACJE OSÓB TRZECICH I MEDIÓW SPOŁECZNYCH 
 
Nasze strony internetowe i aplikacje mogą okresowo zawierać łącza do stron internetowych i/lub aplikacji 
stron trzecich. Jeśli skorzystasz z łącza do którejkolwiek z tych stron internetowych lub aplikacji, należy 
pamiętać, że te strony internetowe i aplikacje mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za te polityki lub korzystanie z tych witryn i aplikacji.  

 
16. FUZJA, SPRZEDAŻ LUB INNE TRANSFERY AKTYWÓW 
 
Jeśli będziemy zaangażowani w reorganizację, przejęcie, sprzedaż aktywów, fuzję, finansowanie, 
przeniesienie usług do innego dostawcy, analizę due diligence, upadłość lub postępowanie upadłościowe, 
Twoje dane mogą zostać ujawnione i przekazane w związku z prawem i/lub umową. 

 
17. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 
Podejmiemy uzasadnione kroki w celu informowania o wszelkich zmianach w niniejszej polityce prywatności 
i opublikujemy wszelkie zaktualizowane polityki prywatności na tej stronie.  
 
18. ODNIESIENIA DO UE/KRAJÓW CZŁONKOWSKICH 

 
Na potrzeby niniejszej polityki odniesienia do UE lub jej członków będą obejmować Zjednoczone Królestwo. 
 
 
Niniejsza polityka została ostatnio zweryfikowana i zaktualizowana w lipcu 2019 r. 

https://uodo.gov.pl/pl
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