Informacja dla osób korzystających z formularza
kontaktowego
Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie https://www.servier.pl/content/kontakt jest Servier
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej
„SERVIER”). Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w Servier:
•
•
•

telefonicznie na numer: (22) 594 90 00;
w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@servier.com
w formie pisemnej na adres: ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) w celu kontaktu i
odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj., w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Servier jako administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili udzielenia odpowiedzi na
Pani/Pana zgłoszenie przekazane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podwykonawcom oraz uprawnionym
organom na podstawie przepisów prawa. Podane dane mogą być udostępniane
podmiotom z Grupy Servier w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na
Pani/Pana zgłoszenie.
6. Przetwarzanie danych może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów z
Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w stosunku do których Komisja
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony w zakresie danych
osobowych. W każdym takim przypadku podmioty z takich państw trzecich umownie
zobowiązują się w stosunku do administratora do zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym oraz dbania o prawa i
wolności osób, których dane dotyczą w zakresie wymaganym przez RODO.
7. Decyzje dotyczące obsługi Pani/Pana zgłoszenia nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
8. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z
prawem.

