INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ
ZGŁOSZENIA DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

ADMINISTRATOR DANYCH

DANE KONTAKTOWE

CELE PRZETWARZANIA
ORAZ PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH
POZA EOG I DO
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

PRAWA OSOBY, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ

INFORMACJA O
DOBROWOLNOŚCI PODANIA
DANYCH

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Egis
Pharmaceuticals PLC z siedzibą w Budapeszcie (1106) z siedzibą przy ul. Keresztúri
út 30-38.
Kontakt z administratorem danych z terytorium Polski jest możliwy za
pośrednictwem spółki Egis Polska sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie (02146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D.
Ponadto, z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
gdpr@egis.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.egis.pl, telefonicznie pod
numerem 22 41 79 200 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Wszystkie Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu powyżej będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązku monitorowania bezpieczeństwa stosowania
produktów leczniczych spoczywającego na administratorze danych.
Wszystkie dane osobowe podane w formularzu oprócz numeru Pani/Pana telefonu
będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana numeru telefonu jest
prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych polegający na
konieczności zapewnienia kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu powyżej będą przetwarzane przez
okres 10 lat od daty upływu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu..
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom wchodzącym w skład grupy
kapitałowej administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, takim jak dostawcy usług IT i dostawcy usług archiwizacji
dokumentów oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Europejskiej Agencji Leków
(EMA) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych to nie przysługuje Pani/Panu prawo do
przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Za wyjątkiem numeru telefonu, podanie wszystkich danych osobowych osoby
dokonującej zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego jest
obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

INFORMACJE O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

