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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych pozostawianych na stronie internetowej www.senjupoland.pl jest 

SENJU POLAND sp. z o.o., zwana dalej Administratorem. 

2. Podane dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PWZ i wykonywanej specjalizacji przetwarzane 

są w celu weryfikacji prawa wykonywania zawodu (weryfikacji, czy osoba, której dane dotyczą, jest osobą 

uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi), co jest konieczne z uwagi 

na to, że na stronie internetowej mogą się pojawić treści, które będą miały charakter reklamy skierowanej do 

osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podstawą 

prawną przetwarzania jest udzielona zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Podanie danych osobowych w celu określonym w ust. 2 jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia 

jednak weryfikację prawa wykonywania zawodu, a w konsekwencji uniemożliwia korzystanie z 

funkcjonalności strony internetowej w zakresie w jakim dostęp do niej jest ograniczony dla osób 

uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. 

5. Podane dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PWZ i wykonywanej specjalizacji mogą być 

przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie 

internetowej, jak również w przypadku kontaktowania się przez osobę, której dane dotyczą, z 

Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do innych celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu 

marketingu bezpośredniego, informowania o konferencjach oraz różnych projektach realizowanych przez 

Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych w 

tym celu jest dobrowolne. 

7. Dane osobowe w celu określonym w punkcie 2 będą przetwarzane przez cały czas prowadzenia działalności 

przez Administratora w celu możliwości wykazania faktu weryfikacji prawa wykonywania zawodu. 

8. Dane osobowe w celu określonym w punkcie 5 będą przetwarzane przez okres niezbędny z uwagi na 

przedmiot i cel kontaktu z osobą, której dane dotyczą. 

9. Dane osobowe przetwarzane w celu określonym w punkcie 5 będą przetwarzane przez cały czas prowadzenia 

działalności przez Administratora. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności 

RODO. 



11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w punktach 6 (marketing bezpośredni), osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących 

go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec 

przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich 

celów. 

12. Niezależnie od uprawnienia kreślonego w punkcie 11, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w 

celach określonych w punkcie 6, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych 

danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

13. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym kontrahentom Administratora w celu 

wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej, operatorom płatności, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym marketingowe, księgowe i prawne. Dane osobowe mogą 

być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa. 

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (państw nienależących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego) w celu wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja Europejska 

stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim 

lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. W razie braku decyzji 

Komisji Europejskiej Administrator może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują 

egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W razie braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń, jednorazowe lub 

wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą 

nastąpić wyłącznie pod warunkami wskazanymi w art. 49 RODO. 


