Polityka Prywatności
Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “stroną internetową“) jest udostępniana przez Bayer
Sp. z o.o.(zwaną dalej “nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony
internetowej można znaleźć w naszym dokumencie.

Obchodzenie się z danymi osobowymi
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi
podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w następujących
rozdziałach, podstawa prawna do obsługi waszych danych osobowych wynika z faktu, że takie
postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez
was wymagany (Art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO).

Korzystanie z naszej strony internetowej
Uzyskanie dostępu do strony internetowej
Wchodząc na naszą stronę internetową, wasza przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego
serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić
wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane,
wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

•
•
•
•

adres IP
data godzina dostępu
różnica strefy czasowej do czasu
Greenwich Mean Time (GMT)
oglądana treść (konkretna strona)

•
•
•
•

status kodu dostępu/HTTP
przekazana objętość danych
strona żądająca dostępu
przeglądarka, ustawienia językowe, wersja
system operacyjnego i przeglądarki.

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony
okres czasu, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania
nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych – tzw. RODO).

Rejestracja i logowanie
Aby móc korzystać z niektórych usług naszej strony internetowej, musisz najpierw stworzyć
konto / zarejestrować się na stronie. Przy rejestracji ustalisz własne dane logowania które będą
potrzebne aby móc zalogować się na osobiste konto. W celu rejestracji i późniejszej procedury
logowania gromadzimy następujące informacje o Tobie:
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•

Imię i nazwisko

•

Dane kontaktowe (z włączeniem adresu e-mail i numeru telefonu)

•

Nazwę użytkownika i hasło

Przetwarzamy te dane osobowe w celu umożliwienia dostępu do naszej strony internetowej. Te
dane są usuwane w sytuacji kiedy konta zostaje usunięte.

Ustawienia plików cookie
Co to są pliki cookie?
Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe
przechowywane w pamięci waszego terminala za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one
pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które wasza przeglądarka może
(w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej
wizyty na naszej stronie internetowej.
Jakich plików cookie używamy?
Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie, bez których
funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby zmniejszona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie
używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na Stronie. Poniższa tabela zawiera
szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:
Opcjonalne pliki cookie
Ta strona internetowa nie używa opcjonalnych plików cookies.
Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie
Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek
plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć
korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć
niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie
możecie się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji
wskazanej w powyższej tabeli.

Usługi i treści zewnętrzne na naszej stronie internetowej
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi lub/i treści innych firm. Podczas
korzystania z takich usług zewnętrznych lub gdy wyświetlane są treści firm zewnętrznych, z
przyczyn technicznych wymieniane są informacje o komunikacji między Tobą i odpowiednim
dostawą.
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Odpowiedni dostawca usług lub treści również może przetwarzać dane do własnych
dodatkowych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści
dostawców, którzy przetwarzają dane we własnym zakresie w taki sposób, że komunikacja w
celach innych niż prezentowanie ich usług lub treści na naszej stronie jest zablokowana, lub
odbywa się tylko po aktywnym włączeniu danej usługi. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad
informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez firmy trzecie, nie jesteśmy w stanie
dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu przetwarzania takich danych.
Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych dostawców, których usługi lub/i
treści zamieszczamy, oraz którzy są odpowiedzialni za ochronę danych w tym kontekście:
•

Firmy w serwisie YouTube

•

Firmy w serwisie Vimeo

Informacje o działaniach niepożądanych i skargi dotyczące jakości
Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona ani nie została zaprojektowana do
komunikacji dotyczących niepożądanych działań, braku efektu terapeutycznego, błędów
dotyczących leków, produktów szarej strefy, lekarstw podrabianych, nieprawidłowego lub
niezalecanego użycia, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Bayer. Jeśli chcecie zgłosić działania niepożądane lub
złożyć skargę dotyczącą jakości, skontaktujcie się z lekarzem lub farmaceutą, lokalnym organem
ochrony zdrowia, lub skorzystajcie z naszej strony internetowej służącej do zgłaszania
niepożądanych skutków ubocznych.
Jeżeli mimo to zostaną nam zgłoszone działania niepożądane lub inne kwestie dotyczące
bezpieczeństwa lub jakości produktów firmy Bayer, jesteśmy prawnie zobowiązani do zajęcia się
taką wiadomością i możemy się kontaktować z jej nadawcą w celu dalszych wyjaśnień. W
dalszej kolejności możemy być zmuszeni powiadomić właściwe władze o zgłoszonym
problemie. W tym kontekście podane informacje zostaną przekazane w formie
spseudonimizowanej, tzn. nie zostaną przekazane żadne informacje za pomocą których można
by bezpośrednio zidentyfikować autora. Możemy również być zmuszeni przekazać te
spseudonimizowane wiadomości innym spółkom grupy i partnerom we współpracy, w zakresie,
w którym oni również są zobowiązani do powiadomienia odpowiednich organów właściwych
odpowiedzialnych za kwestie zdrowotne.

Informacje dotyczące praw
Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych
osobowych:
•
•

Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych
osobowych;
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•

•
•
•

Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu
publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i
uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i
wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub
obrony roszczeń prawnych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie
wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z tych praw należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej. (-> Kontakt).

Kontakt
W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie
wniosku do Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326
Warszawa lub na adres Privacy.Poland@bayer.com.

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych
Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki
prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie
strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021.
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