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INFORMACJA  

Ostatnia aktualizacja: marzec 2019 r.  

 
 
Fresenius Kabi będzie przetwarzać pewne dane osobowe uzyskane od Państwa jako  
pracowników ochrony zdrowia w sytuacji, gdy będą Państwo świadczyć na naszą rzecz usługi 
lub gdy nawiążemy z Państwem innego rodzaju współpracę. 
 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Chcemy poinformować Państwa,  
w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez  
Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. (zwany dalej „Fresenius Kabi”) zlecający Państwu usługi lub 
współpracujący z Państwem w inny sposób.  
 
Wszelkie czynności podejmowane przez nas w zakresie przetwarzania danych osobowych 
podlegają regulacjom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”). 
Niniejsze Informacje o ochronie danych określają sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane 
osobowe 
 

1 Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób  

 
1.1 Informacje podawane przez Państwa 

 
Dane osobowe, które przekazują Państwo w związku ze współpracą podjętą z nami zależą od 
jej rodzaju. Mogą to być w szczególności dane, takie jak: 
 

• Imię i nazwisko  

• Kraj zamieszkania 

• Informacje zawarte w CV, w tym informacje na temat Państwa doświadczenia 

zawodowego, współpracy z nami i innymi firmami, wydarzeń,  

w których Państwo uczestniczyli, publikacji itd.  

• Państwa zdjęcia 

• Audiowizualne zapisy Państwa głosu i wizerunku, jeżeli Państwa prezentacja została 

nagrana  

• Państwa dziedziny specjalizacji i zainteresowań zawodowych jako HCP 

• Dane kontaktowe, w tym prywatny adres domowy, e-mail i numer telefonu 

• Adres firmowy 

• Nazwa pracodawcy i jego adres  

• Informacje o wykonanych płatnościach i przyznanych Państwu świadczeniach 

• Numer Państwa rachunku 

• Państwa numer identyfikacji podatkowej 

•  
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1.2 Informacje uzyskane z ogólnodostępnych źródeł 

 
Możemy uzyskać informacje o Państwu i Państwa doświadczeniu jeszcze przed nawiązaniem 
współpracy z ogólnodostępnych źródeł, takich jak internet, media społecznościowe, listy 
podmiotów objętych sankcjami finansowymi, i publikacje drukowane. Mogą to być następujące 
dane: 

• Imię i nazwisko  

• Informacje zawarte w CV, w tym informacje na temat Państwa doświadczenia 

zawodowego, współpracy z innymi firmami, wydarzeń, w których Państwo 

uczestniczyli, publikacji itd. 

• Adres firmowy 

• Państwa zdjęcia 

 

2 Dlaczego gromadzimy i korzystamy z danych 
 
Przetwarzamy i korzystamy z wymienionych wyżej danych z różnych powodów, takich 
jak: 
 

• wykonanie zawartej z Państwem umowy obejmującej przelewy należnych Państwu 

płatności, 

• prowadzenie bazy danych HCP, z którymi już współpracujemy lub możemy 

współpracować w przyszłości  

• zarządzanie kontaktem i komunikowanie się z Państwem 

• kategoryzacja kluczowych liderów opinii 

• dzielenie się dobrymi praktykami 

• spełnienie wymogów w zakresie zgodności, w tym przewidzianych w przepisach 

antykorupcyjnych, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i innych 

przepisach dotyczących przestępczości gospodarczej, przepisach w zakresie 

rejestracji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jak również wymogów 

dotyczących transparentności, wynikających ze stosownych ustaw i kodeksów 

postępowania związanych z naszym członkostwem w stowarzyszeniach branżowych 

Możemy przetwarzać Państwa dane na serwerach w różnych krajach Unii Europejskiej. Dlatego 
też Państwa dane mogą być przetwarzane w innym kraju niż kraj zamieszkania.  
 

3 Podstawa prawna przetwarzania danych. 

 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zależności od sytuacji: 
 

• ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania 

umowy zawartej między Państwem a naszą spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
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• ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia 

obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Jesteśmy w szczególności zobowiązani przestrzegać krajowych oraz, w stosownych 

przypadkach, międzynarodowych przepisów o przeciwdziałaniu korupcji, praniu 

pieniędzy i innym przestępstwom gospodarczym, musimy szacować stosowność 

wynagrodzenia i innych płatności oraz przyznawanych Państwu świadczeń, podlegamy 

określonym obowiązkom dotyczącym dokumentacji, publikacji i sprawozdawczości,  

w związku z czym możemy być zobowiązani do ujawnienia wynagrodzenia lub innych 

świadczeń, jakie Państwo otrzymują jako prelegenci lub usługodawcy, właściwym 

organom regulacyjnym, oskarżycielom lub innym podmiotom odpowiedzialnym za 

egzekwowanie zasad transparentności na ich żądanie, albo też ujawnić wielkość takich 

płatności lub świadczeń do wiadomości publicznej. Obejmuje to zwłaszcza obowiązki 

prowadzenia dokumentacji, ujawniania danych i sprawozdawczości w związku  

z przepisami dotyczącymi obrotu lekami, wyrobami medycznymi oraz świadczenia usług 

opieki zdrowotnej, , jak również przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czy też  

w oparciu o postanowienia  kodeksów branżowych i kodeksów praw pacjentów.  

• ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub 

podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO) 

Takie uzasadnione interesy obejmują prowadzenie bazy danych HCP, z którymi 

współpracujemy lub możemy współpracować w przyszłości w celu zarządzania relacjami 

z Państwem i innymi HCP 

• ponieważ, poinformowano Państwa o zamiarze przetwarzania Państwa danych 

osobowych i wyrazili Państwo na to swoją zgodę. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 

• ponieważ, poinformowano Państwa o zamiarze przekazania za granicę Państwa danych 

osobowych i wyrazili Państwo na to swoją zgodę. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Zawsze można wycofać swoją zgodę. Można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie 

danych w całości lub na ich przetwarzanie w celach, których sobie Państwo nie życzą. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Swoją zgodę można wycofać, wysyłając e-mail na adres info.poland@fresenius-
kabi.com, zawierający w tytule słowa “dane osobowe”. 
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4 Przekazywanie Państwa danych 
 
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe częściowo lub w całości odbiorcom w krajach 
trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej. Kraje te mogą znajdować się  
w lokalizacjach na całym świecie, w których grupa Fresenius prowadzi działalność. Lista tych 
krajów dostępna jest tutaj. Dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 
Dotyczy to przede wszystkim płatności i innych danych finansowych oraz danych umownych 
dostępnych wyłącznie dla bardzo ograniczonej liczby odbiorców, którzy muszą z tymi danymi 
się zapoznać w celu wykonania swoich zadań, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązków 
dotyczących transparentności. 
 
Takimi innymi odbiorcami mogą być:  
 

• inne podmioty prawne Fresenius zainteresowane współpracą z Państwem  

• właściwe organy regulacyjne, oskarżyciele i inni odbiorcy odpowiedzialni za wdrażanie 

reguł transparentności jak również egzekwowanie przepisów prawa karnego  

i administracyjnego 

• organy administracyjne, sądy, strony postępowania sądowego w zakresie niezbędnym 

do przestrzegania obowiązujących ustaw, przepisów, procedur prawnych lub 

wymaganych żądań organów administracyjnych 

• opinia publiczna w stopniu, w jakim jesteśmy zobowiązani ujawniać wynagrodzenia  

i inne zapewniane przez nas świadczenia, np. wyżywienie, podróże i zakwaterowanie 

oraz inne usługi hotelowe. W przypadku braku ustawowej podstawy dla upublicznienia 

obejmującego tożsamość odbiorcy mogą Państwo nie udzielić zgody na takie ujawnianie, 

a wtedy ujawnimy wysokość wynagrodzenia i świadczeń w sposób anonimowy i 

zagregowany 

 

5 Jak długo przechowujemy dane 
 
Dane osobowe związane z naszą współpracą, np. zawartą między nami umową, Państwa 
honorariami lub świadczeniami, zostaną usunięcie po sześciu latach od zakończenia ostatniej 
współpracy, chyba że będziemy zobowiązani przepisami prawa zachować te dane. 
 

6 Prawa osoby, której dane dotyczą 

 
Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu pewne prawa dotyczące Państwa 
danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. Mają 
Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną 
sytuacją. 
Można skorzystać z tych praw online przy pomocy formularza kontaktowego online na stronie  
https://www.fresenius-kabi.com/pl/data-privacy-contact  
 
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

https://www.fresenius-kabi.com/company/locations-worldwide
https://www.fresenius-kabi.com/pl/data-privacy-contact
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7 Wymogi podania danych osobowych 

 
Państwa dane osobowe są wymagane do nawiązania z Państwem określonego rodzaju 
współpracy. 
Jeżeli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, może to spowodować, że nie będziemy 
mogli nawiązać z Państwem współpracy, ponieważ nie będziemy w stanie spełnić 
obowiązujących nas wymogów w zakresie należytej staranności i transparentności, 
przewidzianych przez obowiązujące prawo i kodeksy branżowe. 
 

8 Zmiana informacji o ochronie danych 

 
W miarę jak nasz system gromadzenia i przetwarzania Państwa danych będzie się zmieniać, 
możemy również modyfikować niniejsze informacje o ochronie danych, tak aby zawsze 
prawidłowo odzwierciedlały nasze praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do okresowego 
przeglądania niniejszych informacji.  
 

9 Administrator i dane kontaktowe 

 
Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest 
Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.  

 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Inspektorem danych osobowych jest Pierre 
Kaufmann. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawie wszelkich żądań 
i pytań dotyczących Państwa danych osobowych: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com. 
 


