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Polityka prywatności dla partnerów biznesowych  

Clinico Medical Sp. z o.o. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie spółką Clinico Medical Sp. z o.o. 

Clinico Medical Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, jako naszego klienta, dostawcę, 
potencjalnego partnera, zainteresowanego partnera biznesowego lub przedstawiciela organizacji, 
z którą współpracujemy. 

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcemy poinformować Państwa, w jaki 
sposób gromadzimy dane osobowe, jakiego rodzaju informacje gromadzimy, a także wyjaśnić, 
jak je wykorzystujemy. 

Czynności podejmowane przez nas w zakresie przetwarzania danych osobowych podlegają 
regulacjom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”). 

Jak gromadzimy dane 

Państwa dane osobowe gromadzimy wtedy, gdy się Państwo z nami kontaktują, zamawiają nasze 
produkty i usługi lub zawierają z nami umowę na dostawę towarów i usług.   

Gromadzimy również i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące Państwa i Państwa roli w 
organizacji, które są publikowane w ogólnodostępnych rejestrach handlowych, na witrynach 
internetowych, blogach, w mediach drukowanych, jak również dane publikowane przez właściwe 
organy i stowarzyszenia branżowe.   

Ponadto przetwarzamy dane przekazywane nam przez usługodawców na podstawie umowy lub 
przekazywane są nam przez właściwe organy (agencje ratingowe, informujące o wypłacalności i 
ryzyku finansowym, instytucje świadczące usługi finansowe, agencje rządowe lub ponadnarodowe, 
w szczególności organy zajmujące się organizacją przetargów i zamówień) 

Takie dane osobowe mogą obejmować: 

− imię i nazwisko; 

− nazwę Państwa firmy; 

− dane kontaktowe służbowe lub wykorzystywane w celach zarobkowych; 

− rachunki bankowe Państwa spółki lub prowadzonej działalności; 
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− zawód i kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu;   

− informacje na temat Państwa organizacji; 

− szczegóły dotyczące powiązań Państwa spółki; 

− certyfikaty i oświadczenia dotyczące jakości wydane przez kierownictwo spółki, jej 
przedstawicieli lub audytorów; 

− posiadane udziały w ujęciu procentowym; 

− informacje dotyczące sprawozdawczości, rejestrów handlowych i samorządów zawodowych; 

− informacje dotyczące opublikowanych transakcji Państwa spółki, w tym ofert przetargowych 
i ustaleń finansowych; 

− informacje dotyczące wcześniejszej współpracy z Fresenius Kabi oraz z którąkolwiek 
z naszych spółek powiązanych. 

Przetwarzamy także dane dotyczące: 

− obecnej współpracy, w tym informacje złożonych lub realizowanych zamówieniach, 
umowach lub transakcjach; 

− informacje dotyczące rozliczeń finansowych i dokumentów finansowo- księgowych; 

− informacje o przesyłkach i transporcie materiałów i towarów; 

− informacje dotyczące jakości dostarczonych nam towarów, wyrobów lub usług; 

− informacje dotyczące prowadzonej z Państwem korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 

Dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane  

Dane te gromadzimy w celu oszacowania potencjalnych relacji biznesowych lub utrzymania relacji 
istniejących. Ten ogólny cel obejmuje zwłaszcza: 

− wytwarzanie i dostarczanie produktów i usług; 

− wymianę informacji związanych z istniejącymi umowami lub potencjalnymi  umowami, które 
zawarto lub które mogą być zawarte z Państwem; 

− zakup Państwa produktów i usług; 

− zarządzanie naszymi relacjami z Państwem lub firmą, dla której Państwo pracują (np. 
zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami, zarządzanie relacjami  z inwestorami); 

− spełnienie wymogów zgodności związanych z transakcjami biznesowymi (np. kontrole 
konfliktu interesów, należyta staranność partnera biznesowego, kontrola list podmiotów 
objętych sankcjami finansowymi, w oparciu o przepisy prawa o przeciwdziałaniu 
terroryzmowi i praniu pieniędzy, wymogi bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wymogi prawa 
eksportowego i celnego, wymogi dotyczące śledzenia produktów oraz wymagania w zakresie 
produkcji wyrobów medycznych) 

− ocenę i kwalifikację dostawcy, np. czy Państwo i Państwa organizacja spełniacie określone 
wymogi z zakresu jakości i certyfikacji; 
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− marketing (np. przekazywanie informacji o produktach i usługach lub związane  z nimi 
informacje); 

− ocenę, czy są Państwo odpowiednim kontaktem pod względem określonych potrzeb 
biznesowych (np. gdy szukamy specjalisty w danej dziedzinie lub określonych produktów); 

− pobieranie należnych nam płatności, w tym refinansowanie długów; 

− ocena wypłacalności Państwa firmy i ryzyka kredytowego. 

− potencjalne inwestycje i udziały Fresenius, potencjalne przejęcie, zbycie udziałów lub 
transakcje joint venture z nami lub którąkolwiek spółką powiązaną Fresenius Kabi. 

Podstawy przetwarzania danych  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych: 

− Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy 
zawartej między Państwem a naszą spółką, podstawą przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

− Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku 
prawnego, któremu podlegamy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Np. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawo celne i eksportowe, wymogi 
bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wymogi dotyczące śledzenia produktów, ustawowe 
wymogi ujawniania  i powiadamiania lub podobne wymogi, które mogą od nas wymagać 
przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych.  

− Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że nadrzędny charakter wobec tych 
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 
lit. f RODO. Te uzasadnione interesy to: 

o Wykonanie zawartej przez nas umowy z firmą, dla której Państwo pracują, w tym 
egzekwowanie wszelkich praw przysługujących nam na mocy takiej umowy; 

o Gromadzenie informacji w zakresie zarządzania wiedzą związanych  z procesami 
wewnętrznymi, produktami i usługami; 

o Opracowanie, optymalizacja i doskonalenie naszych produktów i usług; 
o Optymalizacja komunikacji wewnętrznej; 
o Optymalizacja administracji; 
o Prowadzenie badań; 
o Zarządzanie organizacją; 
o Zarządzanie ryzykiem: np. zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym lub ryzykiem 

utraty reputacji; 
o Utrzymanie infrastruktury IT, bezpieczeństwo IT, gwarancja wsparcia IT oraz wykrywanie i 

korygowanie błędów; oraz 
o Spełnienie wymogów prawnych poza EOG. 
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− Przetwarzamy Państwa dane także w przypadku, gdy poinformowano Państwa o zamiarze 
przetwarzania Państwa danych osobowych i wyrazili Państwo na to swoją zgodę. W takim 
przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Informujemy, że możecie Państwo zawsze wycofać swoją zgodę na całość przetwarzanie lub na 
wybrane cele według własnego uznania. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność 
przetwarzania Państwa danych, które było realizowane na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 
Możecie Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres: PL_BLO_DPA@fresenius-
kabi.com 

Przekazujemy twoje dane 

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe częściowo lub w całości innym podmiotom. 
Odbiorcami danych są: 

− Inne spółki grupy, jeżeli takie przekazanie danych osobowych jest konieczne dla określonego 
celu (lista spółek grupy Fresenius dostępna jest tutaj: https://www.fresenius-
kabi.com/company/locations-worldwide).  

− Usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, ale muszą postępować 
zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi przetwarzania. Usługodawcy ci nie mają prawa 
na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach innych, niż określone przez nas. 

− Dostawcy usług IT, którzy zapewniają hosting danych lub świadczą usługi konserwacyjne i 
serwisowe. 

− Organy, którym mamy obowiązek przekazać Państwa dane osobowe, np. organy podatkowe i 
celne, organy regulacyjne i inne organy administracyjne, organy rynku finansowego; rejestry 
publiczne. 

− Firmy audytorskie oraz inni zewnętrzni konsultanci, tacy jak prawnicy czy doradcy podatkowi. 

Międzynarodowe transfery danych  

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe częściowo lub w całości odbiorcom z grupy Fresenius 
w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej lub organizacjom międzynarodowych w celach 
wymienionych powyżej. Spis lokalizacji, w których działa Fresenius Kabi dostępny jest tutaj: 
https://www.fresenius-kabi.com/company/locationsworldwide  

Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych, jaki należy zapewnić, 
odpowiadający poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej obowiązujący następujące kraje / 
organizacje międzynarodowe, w których zarejestrowane są podmioty Fresenius: Argentyna, Kanada, 
Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. 

Komisja Europejska ustaliła odpowiedni poziom ochrony danych, który należy zapewnić i który będzie 
zgodny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska ustaliła, że odpowiedni 
poziom ochrony zapewnią następujące organizacje/ kraje, w których mają siedzibę podmioty 
Fresenius: Argentyna, Kanada, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Urugwaj. 
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W odniesieniu do takich międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, w przypadku 
których Komisja Europejska nie zdecydowała, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, 
zapewniliśmy odpowiednie zabezpieczenia. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych w 
stopniu odpowiadającym poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej zastosowano 
zabezpieczenia obejmujące: 

− Standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. 

− Porozumienia w ramach Tarcza Prywatności UE-USA. 

Kopia standardowych klauzul umownych dostępna jest na żądanie osoby lub na stronie: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en 

Okres przechowywania danych 

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez jeden z następujących okresów: 

− Tak długo, jak mamy obowiązek przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (np. że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych do celów 
podatkowych); 

− Jeśli nie ma wymogu prawnego przechowywania danych, przynajmniej przez czas trwania 
relacji umownych z Państwem lub firmą, dla której Państwo pracujecie; 

− Jeśli przetwarzany Państwa dane do realizacji prawnie uzasadnionego interesu poza 
stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes w 
przetwarzaniu Państwa danych. Dokładny okres przechowywania danych zależy od firmy, dla 
której Państwo pracujecie oraz od Państwa stanowiska w firmie. 

Wnioski, zapytania i skargi 

W zależności od sytuacji przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych 
osobowych:  

Prawo dostępu 

Mają Państwo prawo w dowolnej chwili zażądać informacji, które z Państwa danych osobowych 
przetwarzamy. 

Prawo do poprawienia nieprawidłowych danych 

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne z prawdą lub niedokładne mają Państwo prawo zażądać 
ich sprostowania bez zbędnej zwłoki. 

Prawo do usunięcia danych 

W niektórych sytuacjach maja Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Możecie 
Państwo wystąpić o usunięcie danych osobowych, jeśli: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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− Dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w 
inny sposób. 

− Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

− Sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu (patrz "Prawo do sprzeciwu") i nie ma żadnych 
nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania. 

− Dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. 

− Wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej 
podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących 
przypadkach: 

− Kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie 
ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

− Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. 

− Nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale 
są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

− Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych (zob.  pkt 6.6), i trwa sprawdzanie, czy nasze 
uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów. 

Prawo do przenoszenia danych  

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie, kopię swoich danych osobowych, 
które Państwo nam przekazaliście. 

Prawo do sprzeciwu 

Zgodnie z art. 21 RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym 
interesie (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takiej sytuacji zaprzestaniemy 
przetwarzanie Państwa danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy ważne i 
prawnie uzasadnione interesy dalszego ich przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa 
interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę 
roszczeń. 

W każdym z powyższych przypadków należy przesłać żądanie na adres pocztowy naszej firmy lub 
adres e-mail: PL_BLO_DPA@fresenius-kabi.com 
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Prawo do złożenia skargi 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  

Urząd Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa. 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego dla Fresenius Kabi jako grupy, którym 
jest:  

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Gustav-Stresemann-Ring 1  
65189 Wiesbaden 

Obowiązek podania danych osobowych  

Może wystąpić sytuacja, w której będą musieli Państwo podać nam swoje dane osobowe  w celu 
wykonania umowy zawartej z Państwem lub z firmą, dla której Państwo pracują. Możemy na przykład 
potrzebować Państwa danych kontaktowych, jeżeli są Państwo naszym partnerem biznesowym lub 
dostawcą. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, być może nie będziemy mogli 
wykonać umowy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 ust. 1 i 2 RODO) odbywa się zgodnie z naszym 
obowiązkiem prowadzenia procedury kontroli list podmiotów objętych sankcjami finansowymi, w 
oparciu o przepisy prawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy 

Może to być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a naszą spółką. 
Konsekwencją barku podania danych lub brak możliwości przetwarzania może być odmowa zawarcia 
umowy. 

Dalsze informacje o szczególnych sytuacjach i dane kontaktowe 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w różnych kontekstach, np. podpisują Państwo 
umowę, otrzymują lub składają Państwo zamówienie, otrzymują Państwo płatności za usługi lub 
towary. Z tego powodu zachęcamy do zapoznawanie się z komunikatami dotyczących ochrony 
danych osobowych dostarczanymi przez naszą spółkę. 

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych w Clinico Medical Sp. z o.o., możesz skontaktować się z 
nami pod adresem: PL_BLO_DPA@fresenius-kabi.com 
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Administrator Danych and dane kontaktowe 

Administratorem Danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest: 

Clinico Medical sp. z o.o. 
ul. Roberta Kocha 1, Błonie 
55-330 Miękinia 
Polska 
e-mail: PL_BLO_DPA@fresenius-kabi.com 

Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora 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 

Zmiany w informacjach dotyczących ochrony danych 

Ponieważ nasze gromadzenie i przetwarzanie danych może się zmieniać z biegiem czasu, możemy 
również modyfikować niniejszą Politykę, aby zawsze poprawnie odzwierciedlała nasze praktyki 
dotyczące przetwarzania danych.  

Zachęcamy Państwa do cyklicznego zapoznawania się z niniejszą Polityką oraz komunikatami 
dotyczącymi ochrony danych, które są lub będą w przyszłości Państwu udostępniane. 


