Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych dalej, jako „Dane Osobowe”, jest
Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej
jako „Administrator”).
Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom produktów
oraz zapewnienie jakości produktów i usług świadczonych przez Roche Diabetes Care Polska Sp. z
o.o.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz f)
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach
niezbędnego przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu określonym
powyżej.
Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na
Administratorze obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa oferowanych
produktów.
Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jest jednak niezbędne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom produktów oraz zapewnienie jakości produktów i
usług świadczonych przez Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy
powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Administratora jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług –
dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie
takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. W celu realizacji umowy
sprzedaży dane Uczestnika zostaną także udostępnione firmie kurierskiej. Dbamy o to, aby
nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub
dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych
Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed
ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych.
• podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na
podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw
trzecich, jednak w każdym przypadku zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W
związku z powyższym przekazujemy dane wyłącznie podmiotom, które posiadają certyfikat Privacy
Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w
art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej
Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych
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takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem
przez nią z prawa do wycofania zgody,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1
RODO.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom,
których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres
poczty elektronicznej: diabetologia.daneosobowe@roche.com lub z wyznaczonym przez
Administratora
Inspektorem
Ochrony
Danych
(IOD).
Kontakt
do
IOD:
diabetologia.daneosobowe@roche.com lub alternatywnie Global.RDC-DPO@roche.com. Osoba,
która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach
korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na
kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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