Obowiązek informacyjny RODO
wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Szanowna Pani, Szanowny Panie uprzejmie informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2) Zadania Inspektora Ochrony Danych wykonuje Krzysztof Krzyżanowski dostępny
pod nr tel. 22 755 50 81 w. 3238 lub adresem email: RODO@grodzisk.rgnet.org
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych w zakresie spraw z obszaru prowadzenia komunikacji elektronicznej.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których
dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody –
w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych tj. do
otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda – przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9) Podczas procesu przetwarzania Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

