KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie ISPE Polska, ul. Górczewska 53,
01-401 Warszawa NIP: 5272376259, REGON: 017512126, KRS: 0000106612 (dalej: Administrator lub
Stowarzyszenie).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa lub email: ispe@ispe.org.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa lub email:
ispe@ispe.org.pl.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
3.1 imię, nazwisko,
3.2 adres korespondencyjny,
3.3 adres e-mail,
3.4 numer telefonu.
4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
4.1 realizacji umów zawartych ze Stowarzyszeniem – podstawą prawną jest wykonanie umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4.2 marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Stowarzyszenia – podstawą prawną
jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie polegający na
przyczynianiu się do zwiększenia wiedzy w obszarze farmaceutycznym - w zakresie dobrej
praktyki wytwarzania leku. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów
mieści się w zakresie działalności Stowarzyszenia, ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie
przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Stowarzyszenie mogło tworzyć i dostarczać swoim
klientom/członkom takie produkty – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4.3 wykonania ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (w szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na
Stowarzyszeniu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawą
prawną jest uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie polegający na możliwości
dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4.5. rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania - podstawą prawną jest
niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z
usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb – art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy
kurierskie, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, firmy świadczące usługi księgowe lub
doradcze. Dane osobowe mogą być również przekazane organom państwowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Stowarzyszenie przetwarzane przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 4. powyżej oraz
realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o
rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich
przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora częściowego lub całościowego usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: ispe@ispe.org.pl ,
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
członkom/klientom Stowarzyszenia kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez
Stowarzyszenie produktów, usług, szkoleń, artykułów naukowych. Tworzenia analiz, zestawień na
wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
13. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru
Wytwórców zamieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, recepcji firmy, w
której Pan/Pani pracuje, e-maila którego wysłała Pani/Pan na adres Stowarzyszenia, portalu
społecznościowego LinkedIN.

