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OGÓLNA POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI UCB DLA 
PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (ang. UGPPH) 

 
1. KIM JESTEŚMY I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 
UCB lub my oznacza UCB S.A., belgijską firmę z siedzibą pod adresem 60, Allée de la 
recherche, 1070 Anderlecht, Belgia i jej spółki zależne. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat danych kontaktowych filii UCB w Pani/a regionie, zapraszamy do odwiedzenia „UCB 
Worldwide” na stronie https://www.ucb.com/worldwide i wybrania swojego kraju.  
Szanujemy Pani/a prawo do ochrony prywatności jako administrator, tzn. jednostka 
prawna, która podejmuje decyzje dotyczące podstaw i sposobu gromadzenia i 
przetwarzania Pani/a danych (dane osobowe) w ramach relacji prowadzonych przez 
Panią/a lub Pani/a instytucję ochrony zdrowia z UCB.  
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej 
UGPPH lub polityce, uzupełnionej naszymi dodatkowymi politykami ochrony danych - w 
stopniu, w jakim mogą one odnosić się do Pani/a, np. w ramach udziału w naszych 
Programach Wsparcia Pacjenta (PWP) jako do pracownika ochrony zdrowia (POZ), w 
badaniach (w tym w badaniach obserwacyjnych, próbach klinicznych, itp.) lub podczas 
przeglądania naszych stron internetowych, dla których opracowano odrębne polityki 
ochrony prywatności. Dane będę zawsze przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych, w tym Rozporządzeniem (EU) 2016/679 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 2.7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub 
RODO). 
UCB powołało inspektora ochrony danych (inspektor ochrony danych), z którym można 
skontaktować się pod poniższym adresem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z 
ochroną prywatności, w tym sposobem gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania 
danych osobowych:  

− E-mail: dataprivacy@ucb.com; lub 
− Adres pocztowy: (global) Data Protection Officer, Allée de la recherche 60, 

1070 Anderlecht Belgia lub lokalny inspektor ochrony danych UCB pod 
adresem lokalnej filii UCB w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy odwiedzić stronę internetową https://www.ucb.com/worldwide i 
wybrać swój kraj. 
 

2. POWÓD OPRACOWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI 
Jako wiodąca firma biofarmaceutyczna, UCB utrzymuje bliskie relacje i prowadzi ciągły 
dialog z wieloma przedstawicielami ochrony zdrowia. UGPPH określa ogólne warunki 
gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania przez UCB danych osobowych (i) POZ 
i (ii) POZ działających w charakterze przedstawiciela lub reprezentanta instytucji ochrony 
zdrowia (IOZ), z którą utrzymujemy relację biznesową. Jak podano powyżej, dodatkowe 
informacje dotyczące ochrony prywatności mogą odnosić się do Pani/a w przypadku 
udziału m.in. w naszych PWP lub badaniach lub podczas przeglądania naszych stron 
internetowych. Wspomniane dodatkowe warunki ochrony prywatności znajdują się na 
odpowiedniej stronie internetowej lub w stosownym programie. Innymi słowy, po 
zapoznaniu się z niniejszą UGPPH, prosimy uważnie przeczytać inne informacje dotyczące 
ochrony prywatności, które mogą odnosić się do Pani/a przed udziałem w dowolnym PWP 
czy badaniu organizowanym przez UCB jak również przed przeglądaniem naszych stron 
internetowych. 
UGPPH składa się z pięciu głównych części i dostarcza informacji na poniższe tematy:  

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować; 
2. Powód opracowania niniejszej polityki; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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3. Cele, dla których przetwarzamy Pani/a dane osobowe, podstawa prawna w 
rozumieniu RODO oraz obowiązujące okresy przechowywania danych; 

4. Pani/a prawa w stosunku do swoich danych osobowych, będących w naszym 
posiadaniu i sposoby skorzystania z nich; oraz 

5. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania (włącznie z 
przepływem) Pani/a danych osobowych. 

UGPPH może podlegać okresowym aktualizacjom, aby odzwierciedlać zmiany 
zachodzące w dziedzinie przetwarzania danych osobowych. W powyższym przypadku, 
poinformujemy Panią/a o wszelkich znaczących zmianach, umieszczając stosowną 
informację na stronie UCB.com (strona internetowa) lub informując Panią/a za pomocą 
stosowanego zwyczajowo sposobu komunikowania się. 

 
3. CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY PANI/A DANE OSOBOWE I 

OBOWIĄZUJĄCA PODSTAWA PRAWNA 
 
Poniższa tabela pokazuje przy każdym celu (i) kategorie Pani/a danych osobowych, które 
gromadzimy i przetwarzamy, (ii) źródło, (iii) czas przechowywania, (iv) osoby, którym je 
udostępniamy, oraz (v) stosowną podstawę prawną w rozumieniu RODO.
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1. W celu utrzymywania relacji biznesowych z Panią/em, w tym: 
a. planowania i monitorowania (włącznie z wewnętrzną sprawozdawczością UCB) relacji i 

komunikacji prowadzonych z Panią/em - włącznie z rozmowami telefonicznymi i wizytami; 
b. usprawniania naszych relacji i komunikacji z Panią/em w oparciu o Pani/a preferencje (m.in. pod 

względem treści, preferowanych kanałów i częstotliwości); 
c. segmentacji interesariuszy w Pani/a regionie geograficznym i specjalizacji (w tym identyfikacji 

kluczowych opiniotwórców, a także w celu umożliwienia nam zidentyfikowania odpowiednich 
placówek badawczych do prowadzenia badań klinicznych; 

d. unikania powielania oraz w celu doskonalenia jakości naszych wzajemnej współpracy w oparciu 
o wskazane przez Panią/a potrzeby i preferencje; 

 UCB: 
 
Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszym systemie): 
a) Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator 

przyznany Pani/u w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się: adres pocztowy, numer/y telefonu, 

adres e-mail 
c) Dane służbowe: w tym nazwa stanowiska, wykształcenie medyczne, informacja na temat doświadczenia 

zawodowego (w tym wcześniejsze stanowiska czy funkcje), ekspertyza, nazwa szpitala lub JIOZ, 
publikacje, nagrody, biografie, powiązania z organizacjami naukowymi, obszar/y zainteresowań 
naukowych 

d) Identyfikatory powiązane z danym krajem (w tym Pani/a lokalny numer identyfikacyjny jako POZ w 
lokalnym systemie ochrony zdrowia) 

2. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza 
działalnością kliniczną):  

a) Informacje o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych/wizytach: data ostatniej rozmowy/wizyty, 
następna planowana rozmowa/wizyta, omówione tematy, kluczowe wiadomości od Pani/a, przekazane 
Pani/u informacje o produktach 

b) Ogólne/zagregowane informacje na temat przepisywania produktów 
c) Informacje pozwalające na segmentację interesariuszy w Pani/a regionie geograficznym i specjalizacji 
d) Informacje na temat wydarzeń/konferencji, w których uczestniczył/a Pan/i 
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e) Informacje na temat sieci klientów (relacje z innymi POZ i IOZ) 
f) Informacje o aktywności, w tym informacje o tym, czy wiadomości e-mail wysłane przez nas zostały 

otwarte, czy zaakceptowano nasze zaproszenie np. na konferencję czy wydarzenie online itp. 
 

g) Wszelkie inne informacje, które może Pan/i nam przekazać, np. podczas wypełniania formularzy lub 
udostępniania informacji w ramach wydarzeń lub konferencji lub podczas wizyt lub rozmów z naszymi 
przedstawicielami  

3. Dane do zarządzania zgodami: Informacje na temat Pani/a metod i preferencji dotyczących komunikacji, formy, 
kanałów i częstotliwości 

Niedostarczenie nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi UCB utrzymywanie służbowych relacji z Panią/em. 
 
W celu przeprowadzenia niektórych analiz wymienionych powyżej (np. w celu usprawnienia naszych relacji i komunikacji w oparciu o Pani/a 
preferencje lub w celu zidentyfikowania głównych opiniotwórców lub odpowiednich placówek do przeprowadzenia testów klinicznych), UCB 
może od czasu do czasu korzystać z technik opartych na sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego). W powyższym przypadku, 
stosowane są wszystkie odpowiednie środki pod względem organizacji i bezpieczeństwa – zgodnie z przepisami o ochronie danych – aby 
zapewnić ochronę danych od samego początku. Obejmuje to między innymi minimalizację danych, rygorystyczną kontrolę dostępu, interwencję 
człowieka itp. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 
- Wiarygodnych, ogólnie dostępnych (w tym online) źródeł (takich jak PubMed, Clinical Trials.gov, strony 

internetowe kongresów czy uczelni wyższych) 
- Poprzez monitorowanie naszych narzędzi IT i usług (w tym e-maili wysyłanych do Pani/a na własne życzenie/za 

Pani/a zgodą) 
Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 
lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 

- Dane dotyczące aktywności: te dane są przechowywane przez 60 miesięcy od danego wydarzenia (np. 
kongresu, wizyty, rozmowy telefonicznej) 

- Dane do zarządzania zgodami: te dane są przechowywane przez 120 miesięcy od dnia otrzymania Pani/a zgody 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB 
w ramach prowadzenia i ulepszania działalności biznesowej, tj. tworzenia wartości dla osób cierpiących na ciężkie 
choroby objęte terapeutycznym obszarem specjalizacji UCB, skutecznego zarządzania naszymi zasobami 
ludzkimi i finansowymi oraz utrzymywania i doskonalenia służbowych relacji z Panią/em (w tym planowania, 
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monitorowania i usprawniania naszych relacji). W tym celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między 
potrzebą przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności(**).  

- (Pani/a zgoda będzie konieczna do przesyłania przez UCB e-maili w ramach marketingu bezpośredniego, zgodnie 
z warunkami podanymi szerzej w punktach 6 i 7 poniżej). 
 

 
2. W celu skutecznego zarządzania naszymi relacjami z Panią/em w ramach umów zawartych z naszymi 

partnerami (w tym innymi firmami farmaceutycznymi) i uniknięcia powielania komunikacji z Panią/em, 
UCB: 

 
Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszych systemach): 
a) Dane identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 

Pani/u w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer/y telefonu, adres e-mail 
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, wykształcenie medyczne, doświadczenie 

zawodowe; 
2. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza działalnością 
kliniczną): 

a) Informacje o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych/wizytach: data ostatniej rozmowy/wizyty, 
następna planowana rozmowa/wizyta, omówione tematy, kluczowe wiadomości od Pani/a, przekazane 
Pani/u informacje o produktach 

b) Informacje na temat przepisywania produktów 
c) Informacje na temat wydarzeń, w których Pan/i uczestniczył/a 

 
Niedostarczenie nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi UCB utrzymywanie służbowych relacji z Panią/em. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, określonych w rozdziale 5.A  
- Naszych partnerów, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy (w tym np. innych firm farmaceutycznych) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 
lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 

- Dane dotyczące aktywności: te dane są przechowywane przez 60 miesięcy od danego wydarzenia (np. 
kongresu, wizyty, rozmowy telefonicznej) 
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Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 
- Naszym partnerom, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy (w tym np. w stosownym zakresie innym firmom 

farmaceutycznym) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB 
w ramach prowadzenia działalności biznesowej (w tym do badań i prac nad nowymi lekami generującymi wartość 
dla osób cierpiących na ciężkie choroby objęte terapeutycznym obszarem specjalizacji UCB), do skutecznego 
zarządzania naszymi zasobami ludzkimi i finansowymi oraz utrzymywania służbowych relacji z Panią/em. W tym 
celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między potrzebą przetwarzania danych osobowych a 
ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności (**). 

3. W celu uzyskania informacji zwrotnych od Pani/a oraz specjalistycznych opinii (w tym za 
pośrednictwem komitetów doradczych, badań rynku i narzędzi ankietowych) na temat (i) tego, co jest 
ważne dla Pani/a i/lub Pani/a pacjentów, (ii) ważnych trendów w leczeniu pacjentów w danej dziedzinie, 
w które się Pan/i specjalizuje; (iii) w jaki sposób postrzega Pan/i UCB i jej produkty; oraz (iv) w jaki 
sposób UCB może nadal rozwijać i dostosowywać swoje usługi i produkty, UCB: 

 
Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszych systemach): 
a) Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 

Pani/u w naszych bazach danych  
b) Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer/y telefonu, adres e-mail  
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, wykształcenie medyczne, doświadczenie zawodowe, 

specjalizacje 
d) Informacje pozwalające na segmentację interesariuszy w Pani/a regionie geograficznym i specjalizacji 
e) Zagregowane informacje dotyczące zachowania w sferze cyfrowej: Informacje o obecności w systemach 

cyfrowych, cyfrowej publiczności i cyfrowej aktywności  
2. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza 

działalnością kliniczną): 
a) Pani/a opinie: w tym na temat metod terapeutycznych i podejścia do produktów i/lub obszarów 

terapeutycznych naszej firmy  
b) Wszelkie inne informacje lub opinie na temat naszej firmy, produktów i/lub obszarów terapeutycznych, które 

może nam Pan/i przekazywać według własnego uznania w kontekście wspólnych relacji 
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3. Dane do zarządzania zgodami: Wyrażona przez Panią/a zgoda lub odmowa „opt-in”/„opt-out” obejmująca 
wielokanałową komunikację (na otrzymywanie określonych e-maili dotyczących badań rynku) 

Niedostarczenie nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi UCB realizację swoich uzasadnionych interesów (podanych poniżej).  
Prosimy zauważyć, że jeżeli powyższe informacje będą udostępniane w ramach kontaktów z Panią/em, niektóre dane będą niezbędne do 
nawiązania kontaktu (zob. dalsze informacje w punkcie 8). Niedostarczenie nam wspomnianych danych osobowych uniemożliwi UCB 
nawiązanie z Panią/em kontaktu. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A)  
- Firm z sektora mediów społecznościowych zgodnie z ich warunkami użytkowania 
- Ogólnie dostępnych źródeł internetowych (takich jak PubMed, Clinical Trials.gov, strony internetowe kongresów 

czy uczelni wyższych) 
Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 
lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 

- Dane dotyczące aktywności: te dane są przechowywane przez 60 miesięcy od danego wydarzenia (np. 
kongresu, wizyty, rozmowy telefonicznej) 

- Dane do zarządzania zgodami: te dane są przechowywane przez 120 miesięcy od dnia otrzymania Pani/a zgody 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB 
w ramach prowadzenia działalności biznesowej (w tym badań i prac nad nowymi lekami generującymi wartość dla 
osób cierpiących na ciężkie choroby objęte terapeutycznym obszarem specjalizacji UCB) oraz do utrzymywania 
służbowych relacji z Panią/em. W tym celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między potrzebą 
przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności (**). (Odnośnie 
przetwarzania danych w celu wywiązywania się z umowy zawartej z Panią/em, np. w związku z udziałem w 
Komitecie Doradczym lub z niektórymi badaniami rynku, odnosimy się do zasad określonych w punkcie 8 poniżej.)  

 
4. W celu udzielenia odpowiedzi na Pani/a pytania i zapewnienia wymaganego wsparcia, UCB: 
 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 
Pani/u w naszych bazach danych 

2. Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od wybranego przez Panią/a 
sposobu kontaktu) 
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3. Identyfikatory powiązane z danym krajem (w tym Pani/a lokalny numer identyfikacyjny jako POZ w lokalnym 
systemie ochrony zdrowia) 

4. Wszelkie inne informacje przekazane nam przez Panią/a i dotyczące Pani/a zapytania lub potrzebnego 
wsparcia (lub wymagane prawnie) 

Niedostarczenia nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Pani/a pytanie lub prośbę (o pomoc). 
Niedostarczenie nam wymaganych prawnie informacji uniemożliwi nam wywiązanie się ze spoczywających na nas obowiązków prawnych. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a;  
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Przez okres potrzeby do udzielenia odpowiedzi i spełnienia Pani/a prośby.  
- Tak długo, jak jest to wymagane przez prawo w odniesieniu do wszelkich informacji, które musimy przetwarzać, 

aby spełnić nasze ustawowe obowiązki (np. w odniesieniu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych) 
Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z umowy, w których Pan/i jest stroną lub w celu podjęcia kroków na 
Pani/a prośbę przed zawarciem umowy 

- Przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy (w tym w odniesieniu 
do zgłaszania zdarzeń niepożądanych) 

 
5. W celu umożliwienia i udokumentowania przekazania Pani/u próbek produktów, UCB: 

 
Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszych systemach): 
a) Dane identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany Pani/u 

w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer/y telefonu, adres e-mail 
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, specjalizacje; 

2. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza 
działalnością kliniczną): 
a) Liczba i kategoria próbek produktów dostarczonych na Pani/a prośbę, data dostawy*  
b) Pani/a podpis potwierdzający otrzymanie próbek 
c) Wszelkie inne informacje wymagane prawnie 

Niedostarczenie wspomnianych powyżej danych osobowych uniemożliwi Pani/u otrzymywanie próbek produktów UCB. 
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Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- 120 miesięcy, w celu monitorowania zapasów (śledzenia serii) 
- Dokumentacja dotycząca dostarczonych próbek jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z art. 

19 Kodeksu Dobrych Praktyk Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) w zakresie 
próbek medycznych 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- W przypadku wszelkich danych osobowych wymaganych przez prawo, przetwarzanie niezbędne do zapewnienia 
zgodności ze spoczywającymi na UCB obowiązkami prawnymi (między innymi dotyczącymi dystrybucji próbek 
produktów medycznych, itd.). 

- W innych przypadkach, przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez UCB w ramach prowadzenia działalności biznesowej, w tym dostarczania prawidłowych 
informacji i próbek produktów oraz przestrzegania standardów i wymogów branżowych w tej dziedzinie. W tym 
celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między potrzebą przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a 
praw i wolności, w tym ochroną prywatności (**).  

 
6. W celu zaproszenia i umożliwienia Pani/a udziału w akademickich, naukowych i promocyjnych 

spotkaniach, wydarzeniach i konferencjach (sponsorowanych przez UCB, związanych z Pani/a 
specjalizacją, UCB: 

 
Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszym systemie): 
a) Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 

Pani/u w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer/y telefonu, adres e-mail 
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, specjalizacje 
d) Identyfikatory powiązane z danym krajem (w tym Pani/a lokalny numer identyfikacyjny jako POZ w lokalnym 

systemie ochrony zdrowia) 
2. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza 

działalnością kliniczną i związanych z Pani/a udziałem we wspomnianych spotkaniach, wydarzeniach i 
konferencjach): 
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a) Informacje na temat wydarzeń/konferencji, w których uczestniczył/a Pan/i  
b) Informacje na temat omawianych kwestii, ważne wiadomości od Pani/a, udostępnione Pani/u informacje o 

produktach 
c) Szczegóły dotyczące podróży i logistyki, preferencje żywieniowe (w stosownych przypadkach), jak również 

inne informacje wymagane do wzięcia udziału w konferencjach, spotkaniach czy wydarzeniach 
sponsorowanych lub organizowanych przez UCB, na które zarejestrował/a się Pan/i 

3. Dane do zarządzania zgodami: Informacje na temat Pani/a metod i preferencji dotyczących komunikacji, formy, 
kanałów i częstotliwości 

Niedostarczeniem nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi nam zaproszenie i umożliwienie Pani/a udziału w konferencjach, 
spotkaniach czy wydarzeniach sponsorowanych przez UCB. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (w tym biur podróży, określonych w rozdziale 5.A) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 
lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 

- Dane dotyczące aktywności: te dane są przechowywane przez 60 miesięcy od danego wydarzenia (np. 
kongresu, wizyty, rozmowy telefonicznej) 

- Dane do zarządzania zgodami: te dane są przechowywane przez 120 miesięcy od dnia otrzymania Pani/a zgody 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie oparte na wyrażonej przez Panią/a zgodzie na przesyłanie i otrzymywanie wszelkich informacji 
dotyczących spotkań, wydarzeń i konferencji akademickich, naukowych czy promocyjnych, sponsorowanych 
przez UCB  

- Przetwarzanie oparte na realizacji umowy odnośnie wszelkich informacji wymaganych do umożliwienia 
uczestnictwa w konferencji, spotkaniu lub wydarzeniu, sponsorowanym przez UCB, na które zarejestrował/a się 
Pan/i. 

7. W celu umożliwienia UCB przesyłania Pani/u komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego drogą 
e-mailową lub za pomocą innych środków elektronicznych dotyczących aktualności medycznych i 
naukowych (włącznie ze stosownymi i aktualnymi informacjami na temat niektórych chorób i ich 
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leczenia), informacji korporacyjnych i/lub dotyczących promowanych produktów i usług lub 
zawierających deeplinki do stron internetowych UCB zawierających powyższe informacje, UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

1. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszym systemie): 
a) Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 

Pani/u w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe: adres e-mail 
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, specjalizacje 
d) Obszar zainteresowań  
e) Identyfikatory powiązane z danym krajem (w tym Pani/a lokalny numer identyfikacyjny jako POZ w lokalnym 

systemie ochrony zdrowia) 
2. Identyfikatory elektroniczne: 

a) Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, umieszczanych podczas odwiedzania stron internetowych 
UCB (np. podczas przekierowania na nasze strony internetowe po kliknięciu „deeplinków” zawartych w 
naszych wiadomościach skierowanych do Pani/a). (Deeplinki to hiperłącza umieszczone w wiadomościach 
UCB, które pozwalają POZ odwiedzić niektóre skierowane do nich strony internetowe z pominięciem etapu 
logowania). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie stosowanych na stronach 
internetowych UCB, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie umieszczoną na danej stronie internetowej.  

3. Dane dotyczące aktywności (tzn. dane dotyczące naszych służbowych kontaktów z Panią/em poza 
działalnością kliniczną): 
b) Informacje o aktywności, w tym informacje o tym, czy wiadomości e-mail wysłane przez nas zostały otwarte, 

czy zaakceptowano nasze zaproszenie np. na wydarzenie online itp. 
4. Dane do zarządzania zgodami (tzn. informacje na temat Pani/a metod i preferencji dotyczących komunikacji, 

formy, kanałów i częstotliwości 
a) O ile wyrażono chęć otrzymywania takich komunikacji 
b) O ile wyrażono chęć rezygnacji z takich komunikacji 

Niedostarczenie nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi UCB wysyłanie Pani/u informacji należących do marketingu 
bezpośredniego 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 
lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 
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- Identyfikator elektroniczne: aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania stosowanych 
plików cookie, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie na danej stronie internetowej 

- Dane do zarządzania zgodami: te dane są przechowywane przez 120 miesięcy od dnia otrzymania Pani/a zgody 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie oparte na Pani/a zgodzie 
- W przypadku plików cookie, przetwarzanie oparte na Pani/a zgodzie (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie). 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie umieszczoną na 
odwiedzanej stronie internetowej. 

8. Aby umożliwić UCB: 

a. [na poziomie zagregowanym - za pośrednictwem Google Analytics] wspieranie i ulepszanie 
funkcjonalności oraz lepsze zrozumienie schematów korzystania z naszych stron internetowych, 
używamy plików cookie, w tym poprzez przechowywanie i ocenę informacji o ostatnim 
korzystaniu z naszej witryny oraz o sposobie uzyskiwania dostępu do różnych funkcji naszej 
strony internetowej do celów analitycznych, aby zwiększyć intuicyjność korzystania z naszych 
stron internetowych; 

b. [na poziomie indywidualnym] uzyskanie opinii dotyczących Pani/a preferencji i zainteresowań 
poprzez śledzenie wyszukiwanych informacji na odwiedzanych stronach internetowych UCB, aby 
umożliwić nam wykorzystanie tych danych do personalizowania naszych relacji (w tym 
bezpośrednich spotkań i innych form komunikacji) z Panią/em, UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

Na niektórych naszych stronach internetowych wykorzystujemy usługę Google Analytics, która umożliwia śledzenie 
odwiedzających strony internetowe w sposób uniemożliwiający ich identyfikację lub w sposób zagregowany, 
natomiast na niektórych innych stronach internetowych możemy poprosić Panią/a o zgodę na śledzenie 
indywidualnego użytkownika. Zgoda (zgody) na pliki cookie będzie przetwarzana za pośrednictwem banera cookie i 
ustawień preferencji na odwiedzanej stronie internetowej UCB. Żadne z powyższych plików cookie nie zostaną 
umieszczone, o ile nie wyrazi Pan/i na to zgody. 
 
[Na zagregowanym poziomie – za pośrednictwem Google Analytics – w zakresie, w jakim użytkownik zaakceptował 
ustawienia tego pliku cookie lub tych plików cookie] 

- Dane do identyfikacji elektronicznej: Adres IP 
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- informacje o schematach użytkowania, gromadzone za pośrednictwem takich plików cookie 
 
Brak podania ww. danych osobowych może skutkować niedostępnością (niektórych funkcji) strony internetowej UCB. 
 
[Na indywidualnym poziomie – w zakresie, w jakim użytkownik zaakceptował ustawienia tych plików cookie] 
1. Identyfikatory elektroniczne: 

a) Adres IP 
b) Informacje zbierane za pomocą plików cookie dotyczące Pani/a nawyków podczas przeglądania stron: 

odwiedzone strony UCB, czas trwania oraz godzina i data przeglądania. Aby uzyskać dodatkowe informacje 
na temat stosowanych plików cookie, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie umieszczoną na danej 
stronie internetowej.  

2. Dane podstawowe (tzn. dane wykorzystywane do identyfikowania Pani/a w naszym systemie): 
a) Dane ogólne i identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, tytuł, język komunikacji, unikalny identyfikator przyznany 

Pani/u w naszych bazach danych 
b) Dane kontaktowe: adres e-mail, adres pocztowy szpitala/ szpitali lub IOZ, w której Pan/i pracuje 
c) Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, specjalizacje 
d) Obszar zainteresowań  
e) Identyfikatory powiązane z danym krajem (w tym Pani/a lokalny numer identyfikacyjny jako POZ w lokalnym 

systemie opieki zdrowotnej) 

Niedostarczenie ww. informacji uniemożliwi UCB personalizowanie relacji z Panią/em zgodnie z Pani/a preferencjami. 
Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- W przypadku plików cookie, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookie, aby uzyskać więcej informacji 
- Dane dotyczące Pani/a nawyków podczas przeglądania stron: dane te są przechowywane przez 12 miesięcy 
- Dane podstawowe: na czas trwania naszej służbowej relacji. W przypadku POZ przechodzącego na emeryturę 

lub kończącego działalność zawodową: przez maksymalnie 36 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o 
przejściu na emeryturę/zakończeniu działalności zawodowej 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Umieszczenie plików cookie w Pani/a przeglądarce jest uzależnione od Pani/a zgody (z wyjątkiem niezbędnych 
plików cookie). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie 
umieszczoną na odwiedzanej stronie internetowej UCB.  
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- Należy pamiętać, że przetwarzanie informacji ze wspomnianych plików cookie będzie miało miejsce wyłącznie w 
przypadku stron internetowych UCB, na których takie pliki cookie zostały włączone oraz wyłącznie w zakresie, w 
jakim użytkownik zaakceptował umieszczanie ich w swojej przeglądarce. W takim przypadku podstawowe 
przetwarzanie informacji jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez UCB, aby (i) prowadzić działalność i ulepszać swoje usługi i produkty (w tym strony 
internetowe i ich zawartość); oraz (ii) w celu personalizowania naszych relacji (w tym bezpośrednich spotkań i 
innej komunikacji) z Panią/em, w oparciu o Pani/a potrzeby i preferencje. W tym celu UCB dąży do zachowania 
właściwej równowagi między potrzebą przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym 
ochroną prywatności(**). 

9. (W stosownym zakresie) w celu wykonania umowy zawartej z Panią/em/IOZ, dla której Pan/i pracuje, 
wywiązania się z naszych obowiązków i korzystania z naszych praw wynikających z powyższej umowy 
(w tym fakturowania - w zakresie odnoszącym się do naszej relacji z Panią/em), UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

POZ pracujący dla IOZ: 
- Dane identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, służbowy numer identyfikacyjny, tytuł, język komunikacji, unikalny 

identyfikator przyznany Pani/u w naszych bazach danych 
- Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer/y telefonu, adres e-mail 
- Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska, obszar specjalizacji, wykształcenie medyczne, 

doświadczenie zawodowe; 
- Informacje płatnicze (w tym w odpowiednim zakresie numer konta bankowego, informacje podatkowe) 
- Inne informacje, które mogą być wymagane prawnie (np. w ramach badań klinicznych) lub które mogą być 

wymagane do zawarcia lub wykonania umowy 
 
Samozatrudnieni POZ: 
- Te same dane osobowe jak w przypadku POZ pracujących dla IOZ* 
- Informacje płatnicze (w tym w odpowiednim zakresie numer konta bankowego, informacje podatkowe, itp.) 

 
Wspomniane powyżej dane są wymagane/niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie nam wspomnianych danych osobowych uniemożliwi 
UCB wykonanie umowy z Panią/em lub Pani/a IOZ.  
Niektóre inne informacje mogą być również wymagane prawnie. Niedostarczenie nam wymaganych prawnie informacji uniemożliwi nam 
wywiązanie się ze spoczywających na nas obowiązków ustawowych. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a 
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 
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Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Na czas obowiązywania powyższej umowy i po jej wygaśnięciu przez okres pięciu lat (do celów podatkowych i 
księgowych), z wyjątkiem przypadków, gdy musimy dłużej przechowywać takie dane w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu zapewniania zgodności z obowiązkiem prawnym, który 
wymaga dalszego przetwarzania danych. 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 
- Organom regulacyjnym  

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

W odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od Pani/a lub dotyczących Pani/a, do uzyskania których jesteśmy 
prawnie zobowiązani:  
- przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych,  

W odniesieniu do pozostałych danych osobowych: 
POZ pracujący dla IOZ: 
- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB 

w ramach prowadzenia działalności biznesowej i zarządzania relacjami w ramach umowy zawartej z IOZ, dla 
której/ z którą Pan/i pracuje. W tym celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między potrzebą 
przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności(**).  

Samozatrudnieni POZ: 
- Przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z umowy zawartej z Panią/em lub w celu podjęcia kroków na Pani/a 

prośbę przed zawarciem umowy 

10. W celu umożliwienia UCB (i) wywiązania się z obowiązków prawnych określonych przez UE/państwo 
członkowskie (tj. m.in. nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, archiwizacja i prowadzenie 
rejestrów, przepisy dotyczące przejrzystości, itp.), (ii) przeprowadzenia obowiązkowych audytów, oraz 
(iii) udzielenia odpowiedzi na pytania ze strony urzędów regulacyjnych lub sądów (EU/państwa 
członkowskiego), UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

- Dane identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, stanowisko/tytuł, inicjały; 
- Dane kontaktowe: w tym adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy;  
- Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska 
- Wszelkie inne informacje wymagane zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi (np. w związku ze zgłaszaniem 

zdarzeń niepożądanych, dalsze informacje na temat zdarzenia niepożądanego i Pani/a udziału w nim; w związku 
ze sprawozdaniem dotyczącym przejrzystości, informacje na temat przepływu wartości itp.)  
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Podanie tych informacji jest wymogiem ustawowym. Niedostarczenie tych informacji uniemożliwi UCB wywiązanie się ze spoczywających na 
niej obowiązków prawnych. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a;  
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje; 
- Stron trzecich (takich jak Pani/a pacjent, zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, określone w rozdziale 5.A, 

itp.) 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Na przykład, w odniesieniu do 
informacji związanych ze zdarzeniami niepożądanymi, przez okres 10 lat od zakończenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu danego produktu 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Stosownym urzędom regulacyjnym i rządowym  
- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 
- Opinii publicznej w związku z ujawnionymi informacjami w ramach obowiązujących zasad przejrzystości 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (w tym m.in. nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, przepisy dotyczące przejrzystości, itp.) 

11. W celu umożliwienia UCB zapewnienia zgodności z wytycznymi branżowymi dotyczącymi 
przejrzystości (w przeciwieństwie do bezwzględnie obowiązującego prawa opisanego powyżej w 
punkcie 10), UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

- Dane identyfikacyjne: w tym imię i nazwisko, stanowisko/tytuł, inicjały  
- Dane kontaktowe: w tym adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy;  
- Dane służbowe: w tym tytuł zajmowanego stanowiska 
- Przepływ wartości (w tym kosztów i niektórych innych informacji finansowych np. kwot wypłaconych Pani/u) 
- Zgoda na otrzymywanie e-maili dotyczących ujawniania przepływu wartości (przed ujawnieniem) 
- Wszelkie informacje, które mogą być wymagane zgodnie z zaleceniami naszej branży 

Niedostarczenie nam wspomnianych powyżej informacji uniemożliwi UCB zachowanie zgodności z zaleceniami obowiązującymi w naszej 
branży. 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a;  
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje; 
- Zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (określonych w rozdziale 5.A) 
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Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Tak długo jak jest to wymagane przez zalecenia obowiązujące w naszej branży 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Stosownym urzędom regulacyjnym i rządowym 
- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 
- Opinii publicznej 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie oparte na wyrażonej przez Panią/a zgodzie na przesyłanie i otrzymywanie wszelkich informacji 
dotyczących ujawniania przepływu wartości (przed ujawnieniem). 

Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB, aby zapewnić 
zgodność z wymogami/zaleceniami branży oraz prowadzić działalność biznesową w sposób transparentny. W tym celu UCB dąży 
do zachowania właściwej równowagi między potrzebą przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym 
ochroną prywatności(**). Prosimy zauważyć, że niniejsza polityka odnosi się wyłącznie do podstawy prawnej przetwarzania danych zgodnie 
z wymogami RODO. UCB będzie nadal przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk EFPIA odnośnie zgody na publiczne ujawnianie informacji 
wymagających przejrzystości. 

12. W celu zabezpieczenia interesów biznesowych UCB, w tym dot. roszczeń prawnych oraz w 
postępowaniach sądowych oraz w celu przedstawienia dowodów transakcji, UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

- Dane osobowe (w tym dane określone w niniejszej polityce), w zakresie zależnym od roszczenia prawnego, 
postępowań sądowych lub danej transakcji 

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a;  
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje 
- (W stosownym zakresie) zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Na czas trwania lub obrony odpowiedniego roszczenia prawnego, postępowania sądowego lub transakcji  

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Stosownym urzędom regulacyjnym i rządowym 
- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 
- Naszym doradcom i zewnętrznym konsultantom 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB, 
oznaczających m.in. prowadzenie działalności biznesowej i ochronę swoich interesów przed roszczeniami 
prawnymi i w ramach postępowań sądowych. W tym celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między 
potrzebą przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności(**).  
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13. W celu (i) przeprowadzania audytów w oparciu o nieeuropejskie ustawy, (ii) zapewnienia zgodności 
z nieeuropejskimi ustawami i przepisami oraz (iii) rozpatrzenia wniosków nieeuropejskich organów 
sądowych lub regulacyjnych, UCB: 

Gromadzi poniższe 
dane osobowe 
dotyczące Pani/a: 

- Dane osobowe określone w niniejszej polityce prywatności, w zakresie istotnym dla audytu, zgodności z 
wymogami prawnymi lub żądaniami regulacyjnymi  

Uzyskuje powyższe 
dane osobowe od: 

- Pani/a;  
- (W stosownym zakresie) IOZ, dla której Pan/i pracuje 
- (W stosownym zakresie) zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane 

Przechowuje (*) Pani/a 
dane osobowe: 

- Tak długo jak jest to wymagane zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. 

Udostępnia Pani/a 
dane osobowe: 

- Stosownym urzędom regulacyjnym i rządowym 
- Spółkom zależnym UCB i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (określonym w rozdziale 5.A) 

Opiera się na 
poniższych 
podstawach prawnych 
w rozumieniu RODO: 

- Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB, 
oznaczających m.in. prowadzenie działalności biznesowej i zapewnienie zgodności z ustawami i przepisami 
regulującymi działalność biznesową. W tym celu UCB dąży do zachowania właściwej równowagi między potrzebą 
przetwarzania danych osobowych a ochroną Pani/a praw i wolności, w tym ochroną prywatności(**).  

 
(*) Będziemy przechowywać Pani/a dane osobowe zgodnie z okresami przechowywania danych podanymi w powyższej tabeli. Wspomniane 
okresy przechowywania danych, podane w naszej polityce przechowywania danych, są określone:  
 

− Przez obowiązujące wymogi ustawowe/prawne;  
− Zalecenia branżowe, oraz  
− W przypadku kategorii danych, dla których nie mają zastosowania żadne wyraźne wymogi ustawowe ani prawne, obowiązują niektóre 

inne czynniki determinujące, takie jak potrzeba udowodnienia lub wykonania transakcji lub umowy, wdrażanie naszych procedur, itp.  

Usuniemy Pani/a dane osobowe po upływie powyższych okresów przechowywania lub jeśli sprzeciwi się Pan/i lub cofnie zgodę na 
przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/a zgody), z wyjątkiem 
przypadków, w których musimy przechowywać takie dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego przez Unię Europejską lub państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, który wymaga dalszego przetwarzania lub w razie potrzeby w celu udowodnienia lub wykonania transakcji lub umowy lub 
wdrożenia naszych procedur. 
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(**) Aby uzyskać więcej informacji lub odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące sposobu oszacowania przez nas tej równowagi, prosimy o 
kontakt z nami za pośrednictwem jednego z kanałów wymienionych w Rozdziale 1 powyżej („Kim jesteśmy i jak można się z nami 
skontaktować”).
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4. PANI/A PRAWA I SPOSOBY ICH EGZEKWOWANIA 
 

A. Pani/a prawa 
 
Prawo dostępu 
 
Ma Pan/i prawo uzyskać od UCB potwierdzenie, czy przetwarzamy Pani/a dane osobowe 
oraz prawo (o ile nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób) do uzyskania 
od nas kopii swoich danych osobowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.B „Jak 
korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do sprostowania 
 
Ma Pan/i prawo zażądać od UCB niezwłocznego sprostowania wszelkich niedokładnych 
danych osobowych, które Panią/a dotyczą. Może Pan/i również zażądać od UCB 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, dostarczając dodatkowe informacje. 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do usunięcia 
 
Ma Pan/i prawo zażądać od nas usunięcia - bez zbędnej zwłoki - swoich danych 
osobowych, jeżeli wystąpiła jedna z poniższych sytuacji: 
 

- Dane osobowe nie są już konieczne do realizacji celu, dla którego zostały 
przetworzone; 

- Wycofuje Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, będącą 
postawą prawną przetwarzania – nie mamy innej podstawy prawnej do 
przetwarzania danych; 

- Sprzeciwia się Pan/i przetwarzaniu swoich danych osobowych (więcej informacji na 
temat prawa do sprzeciwu znajduje się poniżej) i nie istnieją żadne legalne 
nadrzędne powody przetwarzania tych danych; 

- Dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; 
- Dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym 

nałożonym przez Unię Europejską lub państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
któremu podlega UCB; 

Prosimy pamiętać, że prawo do usunięcia danych osobowych nie będzie miało 
zastosowania, o ile ich przetwarzanie jest konieczne: 

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
- do zachowania zgodności z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, któremu podlega UCB; 
- z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie 

z art. 9, ust. 2, lit. h) RODO oraz art. 9, ust. 3 RODO; 
- do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub 

historycznych lub celów statystycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO; 
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 
Ma Pan/i prawo zażądać od UCB ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 
w jednej z poniższych sytuacji: 
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- Kwestionuje Pan/i, w dobrej wierze, ścisłość Pani/a danych osobowych,  

posiadanych przez UCB, w powyższym przypadku ograniczenie będzie 
obowiązywało na czas umożliwiający UCB weryfikację ścisłości Pani/a danych 
osobowych; 

- Przetwarzanie nie jest zgodne z prawem i wyraża Pan/i sprzeciw wobec usunięcia 
Pani/a danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich przetwarzania; 

- Nie potrzebujemy już Pani/a danych osobowych, ale żąda Pan/i ich zachowania do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; 

- Sprzeciwiał/a się Pan/i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez UCB 
zgodnie z odpowiednim przepisem RODO, w takim przypadku ograniczenie 
przetwarzania będzie obowiązywać przez okres umożliwiający UCB sprawdzenie, 
czy nasze uzasadnione podstawy mają nadrzędne znaczenie w stosunku do Pan/a 
sprzeciwu. 

Należy pamiętać, że niezależnie od powyższego, UCB nadal może przechowywać Pan/i 
dane osobowe (przez cały okres ograniczenia) lub przetwarzać je w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej. Jeśli zażądał/a Pan/i ograniczenia przetwarzania danych, poinformujemy 
Panią/a przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji znajduje się w 
rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do sprzeciwu 
 
Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Pani/a konkretną 
sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez UCB, które opiera 
się na uzasadnionych interesach UCB jako administratora. W powyższym przypadku UCB 
nie będzie już przetwarzać Pani/a danych osobowych, chyba że: 
 

- UCB wykazuje ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w 
stosunku do Pani/a interesów, praw i wolności; lub 

- Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim 
jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Więcej informacji znajduje się w 
rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do przenoszenia danych 
 
Ma Pan/i prawo (o ile nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób) do 
otrzymania swoich danych osobowych, dostarczonych UCB, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do 
przekazania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony UCB, w 
przypadku gdy przetwarzanie jest: 
 

- oparte na Pani/a zgodzie lub na umowie; oraz 
- przeprowadzane w zautomatyzowany sposób 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
Prawo do wycofania zgody 
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Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/a zgody, ma Pan/i prawo wycofać tę 
zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych na 
podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem. 
 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.B „Jak korzystać ze swoich praw”. 
 
B. Jak korzystać ze swoich praw 
 
Jeśli chce Pan/i skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy 
skontaktować się z UCB zgodnie z punktem 1 („Kim jesteśmy i jak się z nami 
skontaktować”). Prosimy wyraźnie określić prawo lub prawa, z których chce Pan/i 
skorzystać, i podać swoje dane kontaktowe (w tym prawidłowy adres e-mail lub adres 
pocztowy), aby umożliwić UCB odpowiedź na Pani/a żądanie. Możemy poprosić Panią/a o 
dostarczenie dowodu potwierdzającego Pani/a tożsamość.  
 
W przypadku skontaktowania się z nami w celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej 
wymienionych praw, UCB odpowie na Pani/a żądanie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
Ten okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w razie potrzeby, ale wówczas 
UCB poinformuje o tym Panią/a w ciągu miesiąca od otrzymania pierwotnego żądania oraz 
poda przyczynę zwłoki. 
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w 
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie Pani/a 
danych osobowych przez UCB narusza RODO. Prosimy odwiedzić stronę internetową 
właściwego organu nadzorczego, aby uzyskać więcej informacji na temat wnoszenia 
wspomnianych powyżej skarg.  
 
5. BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU 

PRZETWARZANIA PANI/A DANYCH OSOBOWYCH 
 

A.  Komu udostępniamy Pani/a dane osobowe. 

Zasada  
 

Będziemy udostępniać Pani/a dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 
UGPPH (określonej szczegółowo powyżej), która może podlegać okresowym 
aktualizacjom. 

Spółki zależne UCB i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane 
UCB przekazuje lub ujawnia Pani/a dane osobowe swojemu personelowi, spółkom 
zależnym, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu UCB do 
celów wymienionych powyżej oraz naszym partnerom (w tym np. innym firmom 
farmaceutycznym), z którymi UCB podpisało umowę o współpracy i które muszą posiadać 
te informacje.  
 
Zewnętrzni usługodawcy to: dostawcy usług w chmurze, usług IT/firmy 
konsultingowe/outsourcingowe, dostawcy baz danych, instytuty badania rynku, dostawcy 
usług opieki domowej, agencje i organizatorzy imprez, biura podróży i dostawcy usług 
turystycznych, banki i firmy ubezpieczeniowe, które świadczą usługi na rzecz UCB. 
Powyżsi usługodawcy świadczą swoje usługi z lokalizacji w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) i poza nim. 
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Inne strony trzecie obejmują: agencje regulacyjne i rządowe (zob. poniżej w niniejszej 
UGPPH), doradców UCB i zewnętrznych radców prawnych, audytorów UCB i potencjalnie 
osoby trzecie, z którymi UCB może przeprowadzić fuzje lub które mogą zostać nabyte 
przez UCB (zob. poniżej w niniejszej UGPPH).  
 
Zgodność z prawem i postępowania sądowe 
UCB ujawni Pani/a dane osobowe w poniższych przypadkach: 

− UCB jest do tego zobowiązana przez obowiązujące prawo, organ rządowy lub organ 
ścigania; 

− W celu ustalenia lub egzekwowania praw UCB lub obrony przed roszczeniami 
prawnymi; 

− Aby badać, zapobiegać lub podejmować działania przeciwko nielegalnym 
działaniom, podejrzewanym oszustwom, sytuacjom wiążącym się z potencjalnymi 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem 
zasad UCB lub w inny sposób wymagane przez prawo. 

Inne 
Jeśli strona trzecia nabędzie całość (lub zasadniczą całość) działalności UCB i/lub 
aktywów, UCB ujawni Pani/a dane osobowe tej stronie trzeciej w związku z przejęciem. 
Takie ujawnienie nastąpi jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, 
w tym RODO. 
 
B. Międzynarodowe przepływy danych 

UCB przekaże Pani/a dane osobowe swoim spółkom zależnym, włącznie ze spółkami 
znajdującymi się poza EOG. W takim przypadku UCB opiera się na wiążących regułach 
korporacyjnych UCB, do których można uzyskać dostęp poprzez następujący link: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Przekazywanie danych osobowych zewnętrznym usługodawcom (jak określono powyżej w 
sekcji 5A) w krajach poza EOG, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony 
(danych), następuje na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały zawarte 
między UCB a odpowiednim zewnętrznym usługodawcą. Może Pan/i - w oparciu o swoje 
prawa określone powyżej w punkcie 4.B (Jak korzystać ze swoich praw) - uzyskać kopię 
stosownego zabezpieczenia, wdrożonego przez UCB, lub poprosić UCB o przekierowanie 
do miejsca, w którym zostały udostępnione. 
W przypadku braku wspomnianych powyżej stosownych zabezpieczeń, UCB może – w 
zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy ochrony danych i zgodnie z nimi (w 
tym RODO) - oprzeć się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. 
wyraźna zgoda osób, których dane dotyczą, konieczność wykonania umowy, konieczność 
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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