Oświadczenie o ochronie
prywatności w UE

Wstęp

Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest zapewnienie przejrzystości
w zakresie postrzegania prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez Galfarm.
Naszym celem jest wykazanie, że Galfarm postępuje z danymi osobowymi z dbałością i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, takim jak Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie
Danych Osobowych (RODO).
Globalna strategia Galfarm koncentruje się na optymalizacji i innowacji w dziedzinie dostosowanej do potrzeb opieki farmaceutycznej w celu poszerzenia wachlarza opcji terapeutycznych przepisywanych przez lekarzy na całym świecie. Jako globalny lider w recepturze
aptecznej, wspieramy unikalne punkty sprzedaży leków robionych na zamówienie i poprawiamy jakość życia pacjentów.
Chcąc odnieść sukces w tej dziedzinie, mocno wierzymy w naszą misję doprowadzenia do
przyszłości opartej na tworzeniu receptur. „Klient jest dla nas numerem 1” - to ważna wartość
w firmie Galfarm, co oznacza, że naszym najważniejszym priorytetem jest działanie dla dobra
pacjenta. Ta wartość często ma zastosowanie podczas przetwarzania danych osobowych.
„Przejrzystość” to jedna z zasad w rodzinie Galfarm, która przekłada się na Oświadczenie
o ochronie prywatności przedstawiające jasne i zrozumiałe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Galfarm przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób lub osób, których dane
dotyczą:
• Klienci;
• Dostawcy;
• Pacjenci;
• Użytkownicy witryny oraz sklepu internetowego;
• Odwiedzający witrynę internetową;
• Odwiedzający;
• Pracownicy i ubiegający się o pracę, którzy nie są objęci zakresem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Podsumowanie

Tak jak każda spółka w erze cyfryzacji, tak i Galfarm przetwarza dane osobowe. Za pomocą
naszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych chcemy zapewnić przejrzystość co
do rodzaju danych osobowych, które przetwarzamy, i celów ich przetwarzania.
Jako globalna spółka, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, które obowiązują w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Ze względu na
to, że główna siedziba Galfarm znajduje się w UE, najnowsze rozporządzenie unijne stanowi
dla nas podstawę w tej dziedzinie. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych (RODO), niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ustanawia normę dla
spółek z naszej grupy, chociaż poza Unią Europejską zastosowanie mają miejscowe prawa
dotyczące ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi oświadczeniami
o ochronie prywatności, które znajdują się w naszych krajowych witrynach internetowych.
Działalność Galfarm jako spółki to głównie działalność na zasadzie B2B. Obsługujemy różne
grupy klientów w przemyśle farmaceutycznym, w tym osoby przepisujące leki, apteki, szpitale
i kliniki. Przetwarzanie danych osobowych ma zatem na celu wyłącznie wspieranie naszych
procesów prowadzenia działalności i nie stanowi głównego przedmiotu naszej działalności.
Galfarm przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób lub osób, których dane
dotyczą:
• Klienci;
• Dostawcy;
• Pacjenci;
• Użytkownicy witryny oraz sklepu internetowego;
• Odwiedzający witrynę internetową;
• Odwiedzający;
• Pracownicy i ubiegający się o pracę, którzy nie są objęci zakresem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
Dla Galfarm, pacjenci to szczególna kategoria osób, których dane dotyczą, z powodu wysokiego poziomu wrażliwości informacji dot. zdrowia. Otrzymujemy dane osobowe poszczególnych pacjentów od naszych klientów w celu przygotowania preparatów dostosowanych
do ich potrzeb. W tych przypadkach, Galfarm musi odpowiednio zidentyfikować pacjenta,
aby chronić zdrowie pacjentów. W ramach naszej odpowiedzialności w dziedzinie receptury
aptecznej musimy jasno wykazać, że przygotowywane leki są zgodne z potrzebami pacjentów i receptami, z uwzględnieniem specyficznych warunków medycznych.
Więcej informacji znajduje się poniżej, w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Czynności
w zakresie
przetwarzania

1. Klienci
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm obsługuje różne grupy klientów w przemyśle farmaceutycznym, w tym osoby przepisujące leki, apteki, szpitale i kliniki. Przetwarzamy określone rodzaje danych osobowych
profesjonalistów reprezentujących naszych klientów.
Galfarm przetwarza następujące rodzaje danych klientów:
• Imię i nazwisko
• Informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
• Stanowisko pracy
Jaki cel ma przetwarzanie?
Galfarm przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:
• zapewnienie naszym klientom odpowiednich systemów przetwarzania zleceń sprzedaży;
• zapewnienie naszym klientom możliwie jak najlepszej obsługi.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
• Umowa
Musimy przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywania umów sprzedaży z naszymi klientami.
Obowiązek prawny
Mamy obowiązek prawny przetwarzania określonych rodzajów danych osobowych na mocy
obowiązujących przepisów i regulacji prawa farmaceutycznego, jak np. standardy GxP. W zasadzie, mamy obowiązek posiadania wiedzy o naszych klientach oraz kontrolowania, kto
otrzymuje nasze produkty. Wyróżniamy dane o niskim poziomie wrażliwości, takie jak imiona,
nazwiska, numery telefonów lub adresy e-mail, które przechowujemy w naszych systemach.
Prawnie uzasadniony interes
Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych klientów
na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes istnieje, zawsze uwzględniamy i równoważymy wszelkie ewentualne wpływy na klienta
oraz prawa klienta poprzez przeprowadzanie Oceny prawnie uzasadnionego interesu (dalej
„LIA” od ang. Legitimate Interest Assessment). Informujemy naszych klientów o ich prawach,
a także zapewniamy, że mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
z którego można skorzystać w łatwo dostępnej formie.
Okres zatrzymania
Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym, prawomocnym okresem zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne w celach przetwarzania.

2. Dostawcy
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm przetwarza następujące rodzaje danych dostawców:
• Imię i nazwisko
• Informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
• Stanowisko pracy
Jaki cel ma przetwarzanie?
Galfarm przetwarza dane osobowe dostawców w następujących celach:
• zagwarantowanie prawidłowej obsługi procesu zamówienia;
• przestrzeganie zobowiązań umownych.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
• Umowa
Galfarm musi przetwarzać dane osobowe w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań
umownych wobec swoich dostawców.
Obowiązek prawny
Mamy obowiązek prawny przetwarzania określonych rodzajów danych osobowych na mocy
obowiązujących przepisów i regulacji prawa farmaceutycznego, jak np. standardy GxP.
W zasadzie, mamy obowiązek korzystania z określonych dostawców o odpowiednich kwalifikacjach. Dane, takie jak imiona, nazwiska, numery telefonów lub adresy e-mail, które
przechowujemy w naszych systemach, to dane o niskim poziomie wrażliwości.
Okres zatrzymania
Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym, prawomocnym okresem zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne w celach przetwarzania.

3. Pacjenci
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm zapewnia usługi w zakresie komponowania składów naszym klientom w kilku krajach.
Utrzymujemy najwyższy poziom jakości w naszych ultranowoczesnych zakładach, zgodnie ze
standardami GxP. W celu przygotowania leków dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
przetwarzamy dane osobowe poszczególnych pacjentów.
Pacjenci stanowią dla Galfarm szczególną kategorię osób, których dane dotyczą, z powodu
wysokiego poziomu wrażliwości przetwarzanych danych dot. zdrowia. Galfarm przetwarza
następujące rodzaje danych pacjentów:
• Imię i nazwisko
• Adres
• Data urodzenia
• Płeć
• Krajowy numer identyfikacyjny
• Informacje dot. zdrowia
Jaki cel ma przetwarzanie?
W celu ochrony zdrowia pacjentów, Galfarm musi prawidłowo zidentyfikować pacjenta w procesie zamawiania. Musimy mieć pewność, że przygotowywane leki są zgodne z potrzebami
pacjentów i receptami. Są to istotne informacje, ponieważ musimy uwzględnić określone
warunki medyczne.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
• Zgoda
W niektórych sytuacjach, Galfarm może poprosić o pisemną zgodę pacjentów w celu
przetwarzania danych osobowych w określonych celach.

Obowiązek prawny
Galfarm musi zachować zgodność z kilkoma obowiązkami prawnymi wywodzącymi się z przepisów i regulacji prawa farmaceutycznego, jak np. standardy GxP. Wywiązanie się z tych
wymogów sprawia, że przetwarzanie danych osobowych jest nieuniknione.
Prawnie uzasadniony interes
Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych pacjentów
w przypadkach, gdy nie mają zastosowania żadne inne podstawy prawne lub jeśli prawnie
uzasadniony interes jest najbardziej odpowiednią podstawą prawną. W tym przypadku ochrona zdrowia pacjentów stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W celu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadniony interes istnieje, zawsze uwzględniamy i równoważymy wszelkie ewentualne wpływy na pacjenta oraz prawa pacjenta poprzez przeprowadzanie Oceny prawnie
uzasadnionego interesu (dalej „LIA” od ang. Legitimate Interest Assessment).
Okres zatrzymania
Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym, prawomocnym okresem zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne w celach przetwarzania.

4. Użytkownicy witryny oraz sklepu internetowego
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm przetwarza następujące rodzaje danych użytkowników witryny posiadających konto:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail
• Zawód
• Preferencje dot. newsletterów
• Zachowanie online na naszej stronie internetowej
Jaki cel ma przetwarzanie?
Galfarm przetwarza dane osobowe użytkowników witryny internetowej w celu utrzymania
kont użytkowników oraz świadczenia wymaganych usług, takich jak usługa sklepu internetowego. Możemy również kontaktować się z niniejszymi osobami, których dane dotyczą, za
pomocą ankiet zawierających zapytanie o ich opinię o naszych usługach w celu zapewnienia
im możliwie jak najlepszych doświadczeń, kiedy pozostają on-line.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
• Zgoda
Galfarm prosi o pisemną zgodę wydaną przez osoby, których dane dotyczą, w stosownych przypadkach w celu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
strony internetowej.
Prawnie uzasadniony interes
Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes
istnieje, zawsze równoważymy nasz interes wobec interesu osób, których dane dotyczą, aby
zadecydować o wpływie, jaki ma przetwarzanie, poprzez przeprowadzanie Oceny prawnie
uzasadnionego interesu (dalej „LIA” od ang. Legitimate Interest Assessment). Informujemy
osoby, których dane dotyczą, o ich prawach, a także zapewniamy, że mają prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, z którego można skorzystać w łatwo dostępnej formie.
Okres zatrzymania
Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym, prawomocnym okresem zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne w celach przetwarzania.

5. Odwiedzający witrynę internetową
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm przetwarza następujące rodzaje danych odwiedzających witrynę internetową:
• Zachowanie online na naszej stronie internetowej
Jaki cel ma przetwarzanie? Galfarm przetwarza zachowanie online odwiedzających witrynę
internetową w celu utrzymania i udoskonalania naszej witryny internetowej.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
Prawnie uzasadniony interes Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu
danych osobowych na potrzeby marketingu i komunikacji. W celu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadniony interes istnieje, zawsze równoważymy nasz interes wobec interesu osób, których dane dotyczą, aby zadecydować o wpływie, jaki ma przetwarzanie, poprzez przeprowadzanie Oceny prawnie uzasadnionego interesu (dalej „LIA” od ang. Legitimate Interest
Assessment). Informujemy osoby, których dane dotyczą, o ich prawach, a także zapewniamy, że mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z którego można skorzystać
w łatwo dostępnej formie. Okres zatrzymania Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie
z obowiązującym, prawomocnym okresem zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne
w celach przetwarzania.

6. Odwiedzający
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Galfarm przetwarza następujące rodzaje danych odwiedzających nasze zakłady:
• Imię i nazwisko
• Informacje kontaktowe
• Wizerunek w formacie video
Jaki cel ma przetwarzanie?
Galfarm przetwarza dane osobowe odwiedzających w następujących celach:
• zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w naszych zakładach komponowania składów;
• identyfikacja poszczególnych osób w przypadku nieprawidłowego zachowania.
Co stanowi podstawę prawną przetwarzania?
Obowiązek prawny Galfarm posiada obowiązek prawny rejestrowania odwiedzających w naszych zakładach komponowania składów zgodnie ze standardami GxP.
Prawnie uzasadniony interes
Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celach
bezpieczeństwa i ochrony W celu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes istnieje,
zawsze równoważymy nasz interes wobec interesu osób, których dane dotyczą, aby zadecydować o wpływie, jaki ma przetwarzanie, poprzez przeprowadzanie Oceny prawnie uzasadnionego interesu (dalej „LIA” od ang. Legitimate Interest Assessment). Okres zatrzymania Galfarm zatrzymuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym, prawomocnym okresem
zatrzymania lub tak długo, jak jest to konieczne w celach przetwarzania

Środki ostrożności
w zakresie ochrony

Galfarm zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użytkowaniem lub
ujawnieniem. Galfarm zabezpiecza możliwe do zidentyfikowania informacje osobowe, która
są przekazywane przez osoby, których dane dotyczą, do serwerów komputerowych w kontrolowanym i zabezpieczonym środowisku. Kiedy dane osobowe są przesyłane do innych
stron internetowych, są one zabezpieczone protokołem SSL (od ang. Secure Socket Layer),
który szyfruje wszystkie wrażliwe informacje przed ich wysłaniem w sposób uniemożliwiający ich rozpoznanie.
Dodatkowo do naszych standardowych procesów i procedur, przeprowadza się również
systematyczne kontrole techniczne i funkcjonalne oraz formalne audyty przez niezależne
strony w celu terminowego zidentyfikowania zagrożeń w zakresie naszego globalnego otoczenia IT i danych. Standardowo stosowany środek zakłada, że wszystkie informacje, cały
ruch i dane są zawsze szyfrowane.

Przekazywanie
danych osobowych

1. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane
Galfarm korzysta z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane w ramach wielu czynności wspomagających. Podmioty przetwarzające dane są przez nas wykorzystywane tylko
kiedy zapewniają wystarczające gwarancje odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane
przez zewnętrzny podmiot przetwarzający dane, należy zawsze zapewnić podpisanie umowy
o przetwarzanie danych.

2. Odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni
W pewnych okolicznościach, Galfarm ujawnia dane osobowe odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym. Odbiorców wewnętrznych definiuje się jako nasze działy wewnętrzne, w których dane osobowe są ujawniane tylko na zasadzie konieczności ich poznania. Przykłady
naszych zewnętrznych odbiorców to organy publiczne, którym musimy ujawniać dane osobowe zgodnie z obowiązkami prawnymi. Z drugiej strony, musimy ujawniać dane osobowe
administratorom danych, z którymi współpracujemy, np. podczas składania zamówienia
w zewnętrznym zakładzie komponowania składu. Inny odbiorcy zewnętrzni to nasi doradcy,
tacy jak np. doradcy prawni, którym ujawniamy dane osobowe w ramach - przykładowo obrony wobec roszczenia prawnego.

3. Nasza rola jako administratora danych:
Kiedy Galfarm przetwarza dane osobowe w ramach wykonywania umów sprzedaży z naszymi klientami, nie przetwarzamy danych osobowych w imieniu naszych klientów. Przetwarzamy dane osobowe w naszym imieniu sprawując funkcję administratora danych poprzez
samodzielne ustalanie celów i środków w zakresie przetwarzania. Oznacza to, że ponosimy
swoją własną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących praw dot. ochrony prywatności, kiedy przetwarzamy dane osobowe otrzymywane od naszych klientów. Ponadto,
przetwarzanie danych osobowych nie stanowi głównego przedmiotu naszej działalności, ale
jest jedynie konieczne w celu wsparcia naszych własnych procesów biznesowych. Dlatego
też, zgodnie z definicjami zawartymi w RODO, nie jesteśmy zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane dla naszych klientów, a zatem nie ma żadnej potrzeby zawierania umowy
o przetwarzanie danych pomiędzy Galfarm a klientami Galfarm.
Klienci mogą oczekiwać, że Galfarm przetwarza wszelkie dane osobowe z najwyższym poziomem ostrożności, a także że zabezpiecza swoje systemy odpowiednimi środkami chroniącymi bezpieczeństwo niniejszych systemów.

Prawa osób,
których dane
dotyczą

1. Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarza Galfarm. Na żądanie takiej osoby, przekazujemy jej kopię informacji dotyczących jej
danych osobowych, które przetwarzamy. Naszym zamiarem jest ustosunkowanie się do niniejszego żądania w terminie jednego miesiąca po jego otrzymaniu, ale możemy wydłużyć
ten okres do dwóch miesięcy w złożonych przypadkach, w którym to przypadku bezzwłocznie
poinformujemy taką osobę o przyczynach opóźnienia. Galfarm zastrzega sobie prawo do
naliczenia uzasadnionej kwoty w przypadku żądania wykraczającego poza zasadne granice.

2. Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądania sprostowania swoich danych osobowych
w przypadku, gdy informacje są nieprawidłowe. Galfarm zamierza ustosunkować się do niniejszego żądania w terminie jednego miesiąca po jego otrzymaniu, ale może wydłużyć ten
okres do dwóch miesięcy w złożonych przypadkach, w którym to przypadku bezzwłocznie
poinformujemy taką osobę o przyczynach opóźnienia. Jeśli właściwe, poinformujemy odbiorców danych osobowych o wszelkich sprostowaniach.

3. Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądania od Galfarm usunięcia danych osobowych,
jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• cel ich przetwarzania już nie istnieje;
• osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• występuje obowiązek prawny usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
Galfarm zachowuje prawo do ograniczenia prawa osoby, której dane dotyczą, do usunięcia
danych w następujących przypadkach:
• Galfarm posiada obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych osoby, której
dane dotyczą;
• przetwarzanie jest konieczne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia wysokich standardów w zakresie
naszych produktów medycznych;
• żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne.
W przypadku, gdy Galfarm ujawni dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zewnętrznym
odbiorcom lub w środowisku on-line, wówczas poinformujemy każdego odbiorcę o usunięciu, chyba że niniejsze jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Galfarm zamierza ustosunkować się do niniejszego żądania w terminie jednego miesiąca
po jego otrzymaniu Możemy wydłużyć ten okres do dwóch miesięcy w złożonych przypadkach, w którym to przypadku bezzwłocznie poinformujemy osobę, której dane dotyczą,
o przyczynach opóźnienia. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania usunięcia danych
złożonego przez osobę, której dane dotyczą, terminowo poinformujemy osobę, której dane
dotyczą o powodach naszej decyzji i prawach osoby, której dane dotyczą, w takiej sytuacji.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
• jej dane osobowe nie są dokładne;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, a Galfarm sprawdza, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Galfarm są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą.
• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• Galfarm nie potrzebuje już danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Galfarm terminowo powiadomi osobę, której dane dotyczą, o metodzie, która zostanie zastosowana w celu ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
Galfarm może odmówić wykonania żądania osoby, której dane dotyczą, w przypadku gdy
jest ono w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne. Galfarm zamierza ustosunkować się do niniejszego żądania w terminie jednego miesiąca po jego otrzymaniu Możemy
wydłużyć ten okres do dwóch miesięcy w złożonych przypadkach, w którym to przypadku
zawsze informujemy osobę, której dane dotyczą, o przyczynach opóźnienia lub odmowy,
a także o jej prawach w tym zakresie.

5. Prawo do przenoszenia danych
W określonych okolicznościach, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia
danych, co oznacza, że posiada prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich
danych osobowych w ramach różnych usług. Wskazuje to również, że dane osobowe osoby, której dane dotyczą, muszą jej zostać przekazane w łatwo dostępnym formacie, który
umożliwia przeniesienie/skopiowane/przekazanie danych osobowych z jednego środowiska
informatycznego do innego. Powinno się to odbywać w bezpieczny i zabezpieczony sposób.
Prawo do przenoszenia danych ma wyłącznie zastosowanie w następujących okolicznościach:
• dane osobowe zostały przekazane Galfarm przez osobę fizyczną;
• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub w celu wykonania
umowy;
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Galfarm zamierza ustosunkować się do niniejszego żądania w terminie jednego miesiąca po
jego otrzymaniu Możemy wydłużyć ten okres do dwóch miesięcy w złożonych przypadkach,
w którym to przypadku zawsze informujemy osobę, której dane dotyczą, o przyczynach
opóźnienia, a także o jej prawach w tym zakresie.

6. Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawach związanych z jej specyficzną sytuacją, a także jeśli zastosowanie ma
jedna z poniższych okoliczności:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Galfarm;
• Galfarm przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celach marketingu
bezpośredniego;
Galfarm nie posiada obowiązku przestrzegania prawa do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie nie dotyczy marketingu bezpośredniego i jeśli:
• Galfarm posiada prawnie uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec interesów
osoby, której dane dotyczą;
• Galfarm musi przetwarzać dane osoby, której dane dotyczą w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

Pliki cookie

Galfarm realizuje zobowiązane ochrony prywatności i opracowywania technologii, które zapewnią użytkownikom najlepsze i najbezpieczniejsze korzystanie z zasobów on-line. Galfarm
stosuje pliki cookie w celu udoskonalenia użytkowania strony internetowej.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe. Podczas odwiedzania witryny internetowej Galfarm, te
małe pliki tekstowe są tymczasowo przechowywane w komputerze użytkownika. Pliki cookie
są stosowane w celu monitorowania preferencji osób odwiedzających witryny internetowe
i poprawy użytkowania przez nich zasobów internetowych. Przykładowo, pliki cookie pozwalają na wgląd w strony internetowe, które zostały odwiedzone w ramach witryny, a także
w sposób, w jaki odwiedzający przechodzą z jednej strony na inną. Pliki cookie również odnotowują jak wiele osób odwiedza stronę internetową i jak długo na niej pozostaje. Dzięki
tym informacjom Galfarm optymalizuje swoją witrynę internetową.
Czy pliki cookie są bezpieczne?
Pliki cookie są bezpieczne. Nie zapisują żadnych danych osobowych lub innych wrażliwych
informacji związanych z osobami fizycznymi. Ponadto, nie ma możliwości wyśledzenia danych osobowych za pomocą plików cookie lub wysyłania spamu lub innych niepożądanych
wiadomości poczty elektronicznej.
W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie?
W ustawieniach swojej przeglądarki można określić, w jaki sposób witryny internetowe
powinny postępować z plikami cookie w komputerze użytkownika. Przykładowo, można
zdefiniować swoje ustawienia w następujący sposób:
• poprosić o powiadomienie, czy witryna internetowa chce umieszczać pliki cookie;
• zgłosić odmowę w zakresie plików cookie stron trzecich;
• usunąć pliki cookie;

