
Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ KONTAKTOWY

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku ze

skorzystaniem z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie: https://www.farmaprom.pl/pl/.

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe 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 i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:

„RODO”).

Administrator danych
osobowych

Administratorem przetwarzającym Twoje dane

osobowe jest:

FarmaProm Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 12,

31-319 Kraków, KRS: 0000320159, NIP:

679-287-88-55, REGON: 120191240, Tel.: +48 (12)

446 64 20, e-mail.: biuro@farmaprom.pl (dalej:

,,Administrator’’).

https://www.farmaprom.pl/pl/


Kontakt z Administratorem
i
Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez

adres e-mail:

daneosobowe@farmaprom.pl

lub adres korespondencyjny:

FarmaProm Polska Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Czerwieńskiego 12, 31-319 Kraków

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym można skontaktować się we wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci

praw związanych z przetwarzaniem danych

osobowych poprzez adres e-mail:

iod@farmaprom.pl.

Cel przetwarzania danych
osobowych
i
podstawa prawna

Twoje dane przetwarzane będą w celu

kontaktu zwrotnego/odpowiedzi na pytanie zadane

poprzez formularz kontaktowy lub (w przypadku

odrębnej zgody lub zgód) w celach marketingowych

wskazanych w treści poszczególnych zgód, a także mogą

być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

Twoje dane przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (podjęcie działań na

żądanie osoby, której dane dotyczą);

- z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( w ramach prawnie

uzasadnionego interesu Administratora).

Odbiorcy Upoważnieni pracownicy i współpracownicy

Administratora.

Przetwarzane dane Przetwarzaniu podlegają dane podane przez Ciebie

w formularzu kontaktowym.



Okres przetwarzania danych
osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być przez

okres, w jakim swoją działalność będzie prowadził

FarmaProm, jednak nie dłużej niż do chwili zgłoszenia

sprzeciwu lub wycofania zgody.

Po wyrażeniu sprzeciwu/wycofania zgody Twoje dane

zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych

osobowych, masz prawo do:

- dostępu do danych osobowych;

- sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

- do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- wycofania zgody na przetwarzanie danych;

- przenoszenia danych,

- do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku gdy

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

Dobrowolność podania danych
osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie

wyrażonej przez Ciebie zgody.

Podanie danych osobowych i kontaktowych jest

dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi

na pytanie przesłane za pomocą  formularza

kontaktowego.

Brak zgody na przetwarzanie danych w celach

marketingowych/handlowych nie powoduje żadnych

ujemnych następstw.


