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1

Cel i zakres

W oparciu o niniejszą politykę ochrony danych („Polityka”) Glenmark dąży do zapewnienia ochrony
prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a także spełnienia wymagań rozporządzenia
ogólnego UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).
Oprócz niniejszej Polityki Glenmark wdroży procesy, które wraz z nią stworzą ramy przestrzegania
przepisów o ochronie danych – obecnie i w przyszłości.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do podmiotów Glenmark wyszczególnionych w Załączniku 1.
Dotyczy ona obecnych i byłych pracowników etatowych i nieetatowych oraz wykonawców.
Niniejsza Polityka ma pierwszeństwo przed innymi zasadami, które są z nią niezgodne, chyba że są one
bardziej restrykcyjne od jej postanowień lub odzwierciedlają wymagania innych obowiązujących
przepisów lokalnych. Możemy aktualizować niniejszą Politykę w dowolnym czasie; w takim przypadku
przekażemy ją Państwu w aktualnie obowiązującym brzmieniu w najszybszym możliwym terminie.
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2.1

Wstęp
Na czym polega ochrona danych?

Ochrona danych to proces zabezpieczania danych osób fizycznych (danych osobowych) przed ich
niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem i/lub utratą. Dane osobowe są gromadzone,
wykorzystywane i usuwane w sposób, który ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy
indywidualnymi uprawnieniami w zakresie ochrony danych a wykorzystaniem danych do celów
związanych z prowadzeniem działalności. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że dane osobowe nie mogą
być gromadzone ani wykorzystywane na zasadzie domyślności. Przetwarzanie danych osobowych jest
dopuszczalne jedynie na zasadzie odstępstwa od tej zasady, na przykład gdy prawo krajowe lub
europejskie wymaga gromadzenia danych lub ich wykorzystywania, bądź gdy osoba, której dane
dotyczą, udzieliła świadomej zgody lub zawarto stosowną umowę. Z chwilą ustania powodu
przetwarzania dane muszą zostać usunięte. Jeżeli dane mają być wykorzystywane do innych celów niż
te, dla których zostały pierwotnie zgromadzone, wymaga się przedstawienia nowego uzasadnienia.

2.2

Definicje (art. 4 RODO)

Prosimy zapoznać się z najważniejszymi definicjami:
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać w szczególności następujące kategorie danych
osobowych: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres, numery telefonów, prywatne
adresy e-mail, data urodzenia, płeć, stan cywilny oraz informacje o osobach pozostających na
utrzymaniu i najbliższych krewnych, dane kontaktowe w nagłych wypadkach, numer ubezpieczenia
społecznego, dane rachunku bankowego, informacje o zarobkach i podatkach, wynagrodzenie, urlopy,
emerytury i świadczenia, prawo jazdy, informacje dotyczące rekrutacji, w tym dokumentacja stażu
pracy, CV lub list motywacyjny wykorzystywane w ramach procesu aplikacyjnego, ewidencja
zatrudnienia, informacje o wynikach pracy, fotografie, a także następujące rodzaje danych osobowych
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o bardziej wrażliwym charakterze: informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań
religijnych, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, karalności.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
„Transgraniczne przetwarzanie” oznacza: (a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii
w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej niż jednym państwie członkowskim
administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej
niż jednym państwie członkowskim; albo (b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii
w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu
przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane
dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim.

2.3

Terytorialny zakres stosowania (art. 3 RODO)

RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną
przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od
tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii.
Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą,
przebywających w Unii, przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek
organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów takim osobom
lub monitorowaniem ich zachowania.
Ma ono również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez administratora niemającego
jednostki organizacyjnej w Unii, ale posiadającego jednostkę organizacyjną w miejscu, w którym na
mocy prawa międzynarodowego publicznego ma zastosowanie prawo państwa członkowskiego.

2.4

Zasady (art. 5 RODO)

Glenmark przestrzega następujących ogólnych zasad przy przetwarzaniu danych osobowych.

2.4.1 Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Glenmark przetwarza dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób.







Glenmark określi podstawę prawną przed przystąpieniem do przetwarzania danych i ją
udokumentuje.
Glenmark ustali, czy przetwarzanie nie ma negatywnego wpływu na osoby, których dane
dotyczą.
Glenmark musi zapewnić, by podstawa prawna była zrozumiała dla osoby, której dane dotyczą.
Glenmark poinformuje w przejrzysty sposób o tym, w jaki sposób zamierza wykorzystać
zgromadzone dane osobowe.
Glenmark zapewni przetwarzanie danych jedynie w sposób, jakiego osoba, której dane dotyczą,
może rozsądnie oczekiwać.
Glenmark będzie dokumentował realizację zasady przejrzystości w celu zagwarantowania
odpowiedzialności.
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2.4.2 Ograniczenia celu
Glenmark gromadzi dane osobowe wyłącznie w określonym celu.




Glenmark wykorzysta dane osobowe zgromadzone w określonym celu do realizacji nowego
celu jedynie w oparciu o nową podstawę prawną.
Glenmark wskaże jasno dokładną potrzebę i zamiar wykorzystania zgromadzonych danych
osobowych.
Glenmark zapewni, by przetwarzanie w dodatkowym celu lub różniącym się od pierwotnie
określonego celu było zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste dla osób, których dane dotyczą.

2.4.3 Minimalizacja danych
Glenmark przechowuje i przetwarza wyłącznie dane osobowe ściśle związane z określonym celem.



Glenmark będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do
osiągnięcia określonego celu.
Glenmark jest zobowiązany jasno określić, do jakich celów są przechowywane dane osobowe
i czy przetwarzanie danych jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

2.4.4 Prawidłowość
Glenmark zapewnia poprawność i aktualność danych osobowych.





Glenmark podejmie rozsądne działania w celu zapewnienia prawidłowości danych.
Glenmark wskaże źródło pochodzenia danych osobowych, aby umożliwić sprawdzenie ich
prawidłowości.
Glenmark będzie uważnie sprawdzał stosowne procesy.
Glenmark zaktualizuje/poprawi dane w razie potrzeby.

2.4.5 Ograniczenia przechowywania
Glenmark nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne.



Glenmark będzie dokonywał przeglądów okresów przechowywania danych osobowych.
Glenmark zapewni, by przechowywane dane były aktualizowane, archiwizowane i usuwane,
gdy nie będą już potrzebne.

2.4.6 Integralność i poufność
Glenmark zapewnia zabezpieczenie danych osobowych w następujący sposób:
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Glenmark zapewni ochronę danych osobowych przed zagrożeniami wewnętrznymi
i zewnętrznymi.
Glenmark wdroży umowy o zachowaniu poufności.
Glenmark określi obowiązki i będzie je komunikował.
Glenmark zapewni zabezpieczenie danych za pomocą odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych.
Glenmark zapewni odpowiednie przeszkolenie wszystkich wewnętrznych interesariuszy.

Prawa osób, których dane dotyczą (art. 12, 15-23 RODO)

RODO rozszerza egzekwowalne prawa osobom, których dane dotyczą, i wymaga podjęcia
następujących czynności, gdy osoby te zwrócą się o dostęp do danych:
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3.1

Glenmark jest zobowiązany udzielić informacji bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie
miesiąca od otrzymania żądania osoby, której dane dotyczą.
W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania żądania Glenmark musi poinformować osobę, której dane
dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo do informacji (art. 12 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, co dzieje się z jej danymi
osobowymi.



3.2

Glenmark udzieli takich informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie.
Glenmark będzie posługiwał się jasnym i prostym językiem.

Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, gdy
jej żądanie jest uzasadnione.







3.3

Na żądanie Glenmark zobowiązany jest przekazać nieodpłatnie kopię informacji.
Glenmark pobierze opłatę, jeśli żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.
Opłaty muszą wynikać z administracyjnych kosztów udzielenia informacji.
Jeśli Glenmark przetwarza dużą ilość danych osobowych, osoba zostanie poproszona
o wskazanie informacji, których dotyczy jej żądanie.
Glenmark zobowiązany jest sprawdzić za pomocą rozsądnych środków tożsamość osoby
żądającej dostępu.
Jeżeli żądanie zostało zgłoszone drogą elektroniczną, Glenmark udzieli informacji powszechnie
stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeśli
są one nieprawidłowe.



3.4

Jeśli Glenmark ujawnił nieprawidłowe dane osobom trzecim, muszą one w miarę możliwości
zostać poinformowane o sprostowaniu.
Glenmark zobowiązany jest poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługującym im
prawie do złożenia skargi do organu nadzoru i do środka ochrony prawnej przed sądem.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli:






Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę.
Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, a nie występują nadrzędne,
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
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W jakich przypadkach Glenmark może odmówić spełnienia żądania usunięcia danych?
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do jednego z poniższych celów:






Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
Do wywiązania się z prawnego obowiązku w zakresie wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego.
Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych.
Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie ujawnienia danych osobom trzecim Glenmark zobowiązany jest poinformować je o usunięciu
danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

3.5

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania.






W razie ograniczenia przetwarzania Glenmark może przechowywać dane osobowe, ale nie
może ich dalej przetwarzać.
Glenmark podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby ograniczenie było
przestrzegane w przyszłości.
W razie ujawnienia danych osobom trzecim Glenmark jest zobowiązany poinformować je o
ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku.
W razie podjęcia decyzji o uchyleniu ograniczenia przetwarzania Glenmark jest zobowiązany
poinformować o tym osoby, których dane dotyczą.

Glenmark ma obowiązek ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:
 Gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, Glenmark
ograniczy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
 Gdy osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw, a Glenmark rozważa, czy prawnie uzasadnione
podstawy po jego stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 Gdy Glenmark nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.6

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przesłania swoich danych innemu administratorowi.






W razie potrzeby Glenmark przekaże dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (otwarte formaty obejmują np.
pliki CSV).
Glenmark przekaże te informacje nieodpłatnie.
Glenmark nie ma obowiązku przyjęcia lub posiadania systemów przetwarzania, które byłyby
kompatybilne technicznie z systemami innych organizacji.
Jeżeli dane osobowe dotyczą więcej niż jednej osoby, Glenmark musi rozważyć, czy przekazanie
informacji nie narusza praw jakiejkolwiek innej osoby.

Prawo do przenoszenia danych ma również zastosowanie:
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3.7

Gdy osoba, której dane dotyczą, przekazała dane osobowe innemu administratorowi danych.
Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub
w wykonaniu umowy.
Gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych.
Można na przykład wnieść sprzeciw wobec:





Przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub w ramach wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym bądź sprawowania władzy publicznej (w tym
profilowania).
Marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).
Przetwarzania do celów badań naukowych/historycznych oraz do celów statystycznych.

3.7.1 Ogólne przetwarzanie danych
W razie ogólnego przetwarzania danych osobowych Glenmark:





3.8

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że:
o może wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
o przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
Poinformuje osoby, których dane dotyczą, o prawie wniesienia sprzeciwu przy okazji pierwszej
komunikacji oraz w treści informacji o ochronie prywatności.
Poda te informacje wyraźnie do wiadomości osoby, której dane dotyczą, oraz przedstaw je
jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (art. 22 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu. Zautomatyzowane decyzje oznaczają decyzje podejmowane bez
udziału człowieka.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która:



Opiera się na automatycznym przetwarzaniu.
Wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
nią wpływa.

Glenmark ma obowiązek zapewnić osobom, których dane dotyczą, możliwości:




Uzyskania interwencji ludzkiej.
Wyrażenia własnego stanowiska.
Uzyskania uzasadnienia decyzji i jego zakwestionowania.

Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:




Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
a Glenmark.
Jest dozwolona prawem (np. do celów zapobiegania oszustwom lub unikania opodatkowania).
Opiera się na wyraźnej zgodzie.
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Glenmark zapewni, by decyzje zautomatyzowane nie były podejmowane w przypadkach, gdy:



Dotyczą dziecka.
Decyzja opiera się na przetwarzaniu specjalnych kategorii danych, chyba że:
o Glenmark posiada wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą;
o Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są
proporcjonalne do wyznaczonego celu oraz przewidują odpowiednie i konkretne środki
ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

Czym jest profilowanie?
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu
dokonania oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Może ono polegać na analizie lub
prognozowaniu aspektów dotyczących na przykład efektów pracy tej osoby fizycznej lub jej sytuacji
ekonomicznej.
Glenmark:





4

Zapewni rzetelność i przejrzystość przetwarzania poprzez dostarczanie istotnych informacji o
zasadach podejmowania decyzji.
Zastosuje odpowiednie matematyczne lub statystyczne procedury profilowania.
Wdroży środki techniczne i organizacyjne umożliwiające korektę nieprawidłowości i
minimalizację ryzyka błędów,.
Zabezpieczy dane osobowe w sposób, który jest proporcjonalny do ryzyka oraz interesów i praw
osoby, której dane dotyczą, a także zapobiega skutkom w postaci dyskryminacji.

Odpowiedzialność

Glenmark postępuje zgodnie z przepisami RODO. Aby wykazać przestrzeganie powyższego
rozporządzenia, Glenmark przyjął wewnętrzne zasady i wdrożył środki, które są zgodne w
szczególności z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej
ochrony danych.

4.1

Szkolenia

Pracownicy przejdą szkolenia w zakresie RODO, aby uzyskać wiedzę na temat obowiązujących
wymogów prawnych.



4.2

Glenmark przeprowadzi szkolenia i wdroży programy podnoszące świadomość w zakresie
ochrony danych.
Glenmark wdroży politykę określającą, kiedy powinny odbywać się szkolenia i kiedy należy je
powtarzać.

Kontrola

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest procesem ciągłym z uwagi na zmiany systemów,
procesów i polityk. Glenmark regularnie sprawdza, czy nadal postępuje zgodnie z przepisami RODO.


Glenmark będzie okresowo przeprowadzać odpowiednie kontrole w celu zapewnienia
zgodności z RODO.
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5

Bezpieczeństwo danych / naruszenie ochrony danych (art. 32-34 RODO)

5.1 Bezpieczeństwo danych
Środki techniczne i organizacyjne
Glenmark wdroży odpowiednie środki administracyjne, fizyczne i techniczne, aby zapewnić
bezpieczeństwo danych osobowych.












Glenmark uniemożliwi osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do systemów
przetwarzania danych, za pośrednictwem których dane osobowe są przetwarzane lub
wykorzystywane.
Glenmark uniemożliwi korzystanie z systemów przetwarzania danych przez osoby
nieuprawnione.
Glenmark zapewni, aby osoby uprawnione do korzystania z systemu przetwarzania danych
miały dostęp tylko do danych, do uzyskania których są uprawnione, a także aby dane osobowe
nie mogły zostać odczytane, skopiowane, zmodyfikowane lub usunięte bez upoważnienia w
trakcie ich przetwarzania bądź użytkowania oraz podczas przechowywania.
Glenmark zapewni, aby dane osobowe nie mogły być odczytywane, kopiowane, modyfikowane
lub usuwane bez upoważnienia podczas ich transmisji lub przekazania drogą elektroniczną oraz
aby możliwe było sprawdzenie i ustalenie, do kogo dane osobowe mają być przekazane,
Glenmark zapewni możliwość sprawdzenia i ustalenia, czy i przez kogo dane osobowe zostały
wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmodyfikowane lub usunięte.
Glenmark zapewni, aby w przypadku zlecenia przetwarzania danych osobowych dane były
przetwarzane ściśle zgodnie ze wskazówkami administratora.
Glenmark zapewni ochronę danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą.
Glenmark zapewni możliwość odrębnego przetwarzania danych zebranych do różnych celów.

5.2 Naruszenie ochrony danych
Co oznacza naruszenie ochrony danych?
Naruszenie ochrony danych oznacza przypadek, w którym dane osobowe zostały skradzione lub
pobrane z systemu bez wiedzy lub upoważnienia właściciela, co może prowadzić do poważnych
problemów, takich jak straty finansowe lub utrata reputacji.

Jak reaguje Glenmark w przypadku naruszenia ochrony danych?




Glenmark opracował centralny proces zarządzania naruszeniami ochrony danych w celu
reagowania na przypadki naruszeń i ich zgłaszania w razie potrzeby.
Glenmark zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzoru, jeśli istnieje
prawdopodobieństwo, że będzie ono stanowiło zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych.
W przypadku, gdy naruszenie stanowi duże zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych,
Glenmark powiadamia także osoby bezpośrednio zainteresowane.

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie naruszenia?





Charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie
i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego
punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji.
Opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych.
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Opis środków zastosowanych lub proponowanych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony
danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków mających na celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Naruszenie ochrony danych należy zgłosić właściwemu organowi nadzoru w ciągu 72 godzin po jego
stwierdzeniu, o ile jest wymagane.

Co należy zrobić w razie uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych?


6

W razie uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych proszę niezwłocznie skontaktować
się
bezpośrednio
z
koordynatorem
ochrony
danych
pod
adresem
dpo.glenmark@glenmarkpharma.com oraz z dyrektorem krajowym.

Obowiązki

Kierownictwo Glenmark odpowiada za zapewnienie wywiązywania się przez firmę z obowiązków
prawnych. Każdy dział podmiotów Glenmark zobowiązany jest zapewnić, aby dane były odpowiednio
gromadzone, przechowywane i przetwarzane w obszarze, za który odpowiada.

7

Inspektor ochrony danych (art. 37-39 RODO)

Dr Karsten Kinast (KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) został wyznaczony inspektorem ochrony
danych dla podmiotów Glenmark wskazanych w załączniku 1. Inspektor ochrony danych działa
niezależnie i nie może być odwołany ani karany za wypełnianie swoich zadań.
Glenmark wyznaczył również koordynatorów ochrony danych dla podmiotów Glenmark wskazany
w załączniku 1, którzy w razie potrzeby będą bezpośrednio współpracować z inspektorem ochrony
danych oraz działać na zasadzie punktu bezpośredniego kontaktu w Glenmark. Z koordynatorami
ochrony danych można kontaktować się pod adresem: dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

8

Przekazywanie danych osobowych za granicę (art. 44-50 RODO)

Przekazanie danych osobowych do kraju spoza Unii Europejskiej może nastąpić, gdy Glenmark
stwierdzi, że przekazanie odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych, albo zapewni inne odpowiednie
zabezpieczenia, na przykład stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych
mechanizmów certyfikacji.
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Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować do koordynatora ochrony danych pod
adresem dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.
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Załącznik 1
Podmioty Glenmark

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

1

Glenmark Pharmaceuticals
S.R.O.

City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Czechy

2

Glenmark Pharmaceuticals
Distribution S.R.O.

City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Czechy

3

Glenmark Pharmaceuticals
SK S.R.O.

Tomasikova 64, 83101, Bratysława, Słowacja

4

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194, Grӧbenzell, Niemcy

5

Glenmark Phamaceuticals
B.V.

Joop Geesinkweg 901, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht,
Holandia

6

Glenmark Pharmaceuticals
SP z.o.o.

ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, Polska

7

Glenmark Pharmaceuticals
S.R.L.

ul. Elefterie 18, dzielnica 5, Bukareszt, Rumunia

8

Glenmark Pharmaceuticals
Europe R&D Limited

Laxmi House, 2B Draycott Avenue, Kenton, Harrow,
Middlesex HA3 0BU, Zjednoczone Królestwo

9

Glenmark Pharmaceuticals
Europe Limited

Laxmi House, 2B Draycott Avenue, Kenton, Harrow,
Middlesex HA3 0BU, Zjednoczone Królestwo

10

Viso Farmaceutica S.L.

Ribera del Loira 46, Campo de las Naciones, 28042
Madryt, Hiszpania

11

Glenmark Pharmaceuticals
Nordic AB

Skeppsbron 5, 211 20 Malmö, Szwecja
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