
Klauzula Informacyjna  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż: 
 
[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe] 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 
SA    z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 , wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP  592-0202-822, REGON 190929369.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Zakłady Farmaceutyczne  
Polpharma SA   83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19  lub elektronicznie − na adres 
e-mail: polpharma@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem telefonu  +48 58 
562 23 53. 

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski, z którym może się 
Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, 
pisząc na adres Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 
Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem +48 
22 364 63 11. 

 
[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a. przeprowadzenia konkursu ofert - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
b. zawarcia i realizacji umowy z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO ; 
c. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
wykazania wykonania obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

 
[Kategorie odbiorców danych osobowych] 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług , podmiotom 
świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom prowadzącym 
działalność pocztową lub kurierską, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. 
policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura. 

7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom 
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 



[Okres przechowywania danych] 
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy z Administratorem. 
10. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a 
także przez czas, w którym przepisy nakazują  przechowywać dane przez Administratora. 

11. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 
[Prawa] 

12. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych. 

13. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z 
Administratorem (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2). 

14. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

15. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji 
umowy z Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do zawarcia i realizacji umowy (nie będziemy mogli zawrzeć umowy bez ich podania). 

 


