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Ochrona danych osobowych Fresenius Kabi 

Organizacja ochrony danych  

Fresenius Kabi utworzyło centrum kompetencyjne do spraw ochrony danych (dalej: Centrum). 
Centrum to ustanowiło dla Fresenius Kabi ramy zarządzania prywatnością danych zgodnie  
z normą ISO 29100 (Zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji umożliwiających 
identyfikację osób).  

Centrum ma na celu wdrożenie zharmonizowanego i spójnego sposobu przetwarzania danych 
osobowych we wszystkich podmiotach prawnych Fresenius Kabi. Określa ono zasady, procedury 
i standardy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapewnia narzędzia i procesy, a także materiały 
szkoleniowe i informacyjne dla pracowników. Ponadto Centrum to zapewnia podmiotom 
Fresenius Kabi wsparcie specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych. 

Nasze zasady dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa oraz powiązane procedury i wytyczne 
dotyczące przetwarzania danych osobowych pozwoliły ujednolicić i określić minimalny wymagany 
poziom odpowiedniej ochrony danych we wszystkich jednostkach Fresenius Kabi. 

Nasi lokalni doradcy ds. prywatności danych w różnych podmiotach prawnych Fresenius Kabi wspierają 
lokalne kierownictwo w ich działaniach związanych z zapewnieniem zgodności z zasadami ochrony 
danych. Robią to wykonując oceny ryzyka i oceny zgodności dla różnych czynności przetwarzania 
danych. Dzięki tym ocenom dążymy do uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony danych 
w projektowanych przez nas procesach i systemach. 

Nasz wewnętrzny dostawca usług IT, firma Fresenius Netcare, wdrożyła certyfikowany system 
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 w celu zapewnienia najwyższych 
standardów bezpieczeństwa dla centrów danych. Nasz Zespół Globalnej Ochrony Cybernetycznej 
(Global Cybersecurity Defense Team, CERT) identyfikuje, ocenia i reaguje na incydenty związane 
z bezpieczeństwem i działa jako centralny punkt kontaktowy dla zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem. 

Monitorowanie naszych działań związanych z zapewnieniem zgodności jest nadzorowane przez 
naszego Inspektora Ochrony Danych. 

Nasza Polityka Ochrony Prywatności. 

Nasza polityka ochrony prywatności określa wymagania, jakie mają spełnić nasi pracownicy podczas 
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Obejmuje ona wszystkie prowadzone czynności 
przetwarzania, które podlegają procesowi oceny ryzyka i zgodności. 
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Przeprowadzone oceny zapewniają, że wszystkie istotne zasady ochrony danych zostały uwzględnione 
w projekcie. W przypadkach, kiedy jest to konieczne, przeprowadzamy ocenę wpływu skutków 
przetwarzania na ochronę danych, która jest przeprowadzana przed rozpoczęciem danej czynności 
przetwarzania. 

Rejestrujemy czynności przetwarzania danych w firmie Fresenius Kabi w "Rejestrze czynności 
przetwarzania". Rejestr zawiera podstawowe informacje o realizowanych czynnościach przetwarzania, 
co jest niezbędne do zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Jak przetwarzamy dane  

Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem, Dostawcą, Pracownikiem lub osobą wykonującą prace 
na rzecz podmiotów Fresenius Kabi w oparciu o inne umowy, niż umowa o pracę, gromadzimy 
i przetwarzamy Państwa dane osobowe z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. 

Oznacza to, że gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane zgodnie 
z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty i tylko do realizacji celów, do których dane zostały zebrane. 

Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z komunikatami dotyczącymi ochrony danych, które są 
lub będą w przyszłości udostępniane przez podmioty Fresenius Kabi. 

Inspektor Ochrony Danych  

Mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sprawie wszelkich żądań i 
pytań dotyczących Państwa danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych 
Pierre Kaufmann  
Fresenius Kabi 
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy,  
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com 

 


