Polityka prywatności
Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych gromadzonych za
pośrednictwem tej strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest firma Bristol-Myers Squibb Polska Sp.
z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (zwana dalej „BMS”). BMS wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: EUDPO@bms.com
Cel polityki prywatności. BMS szanuje prywatność wszystkich odwiedzających stronę internetową i
przetwarza dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a
mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
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) (zwanym dalej „RODO”) i powiązanymi aktami prawnymi. BMS
opracował niniejszą Politykę prywatności, aby informować użytkowników o sposobie gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych, które BMS może uzyskać od użytkowników odwiedzających Stronę.
Cel przetwarzania danych osobowych. BMS przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika w
celu:
1) komunikacji z użytkownikiem, obsługi wniosków i zapytań użytkowników,
2) tworzenia i zarządzania dostępem użytkowników do sekcji Strony przeznaczonych dla pracowników
ochrony zdrowia oraz
3) zbierania i przetwarzanie raportów o zdarzeniach niepożądanych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. BMS przetwarza dane osobowe:
a) na podstawie zgody użytkownika w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do celów 1)
(komunikacja z użytkownikiem, obsługi wniosków i zapytań użytkownika) i 2) (tworzenia i zarządzania
dostępem użytkownika do sekcji Strony przeznaczonej dla pracowników ochrony zdrowia) lub
b) jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby BMS mógł wywiązać się ze swoich
zobowiązań prawnych oraz, w stosownych przypadkach, gdy przetwarzanie jest konieczne dla ochrony
życia lub zdrowia użytkownika lub innej osoby, w zakresie danych przetwarzanych w celu 3) zbieranie i
przetwarzanie raportów o zdarzeniach niepożądanych
Zakres przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może odwiedzać większość obszarów Strony bez
przekazywania BMS jakichkolwiek danych osobowych. Niektóre obszary Strony mogą wymagać podania
danych osobowych w celu umożliwienia użytkownikowi zadawania pytań lub korzystania z oferowanych
funkcji. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, użytkownik zawsze ma
możliwość nieudostępnienia swoich danych osobowych, jednak w takim przypadku dostęp do
poszczególnych funkcji może być ograniczony.
BMS w szczególności przetwarza dane:
a) w celu 1) (komunikacji z użytkownikiem, obsługi wniosków i zapytań użytkownika): imię, nazwisko,
adres e-mail (lub numer telefonu) lub inne dane osobowe podane przez użytkownika we wzajemnej
komunikacji, złożona skarga lub zadane pytanie;
b) w celu 2) (stworzenie i zarządzania dostępem użytkownika do sekcji Strony przeznaczonej dla
pracowników ochrony zdrowia): nazwa użytkownika, adres e-mail i adres IP użytkownika,
c) w celu 3) (zbieranie i przetwarzanie zdarzeń niepożądanych zgłoszonych przez użytkownika będącego
pacjentem): imię, nazwisko, adres e-mail (lub numer telefonu), data urodzenia, wiek, płeć, wrażliwe dane
osobowe związane ze zdrowiem lub inne dane osobowe podane przez użytkownika w przypadku

zgłaszania zdarzeń niepożądanych, potencjalnie również imię, nazwisko, adres lub inne dane kontaktowe
lekarza prowadzącego w zgłoszeniu zdarzenia niepożądanego użytkownika będącego pacjentem oraz
d) w celu 3) (zbieranie i przetwarzanie zdarzeń niepożądanych zgłoszonych przez użytkownika, który jest
pracownikiem służby zdrowia w odniesieniu do ich pacjenta): imię i nazwisko, adres, adres e-mail (lub
numer telefonu) oraz dane kwalifikacyjne przy zgłaszaniu przez pracownika służby zdrowia zdarzeń
niepożądanych dotyczących jego pacjenta.
Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez BMS:
a) przez okres zwykle do jednego roku w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 1)
(komunikacji z użytkownikiem, obsługi wniosków i zapytań użytkownika),
b) przez okres zwykle do 5 lat od ostatniego logowania w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych w celu 2) (tworzenia i zarządzania dostępem użytkownika do sekcji Strony przeznaczonej
dla pracowników ochrony zdrowia) oraz
c) przez okres zwykle do 10 lat od daty przekazania w przypadku danych osobowych przetwarzanych w
celu 3) (zbierania i przetwarzanie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych).
Odbiorcy danych osobowych. BMS może przekazywać dane osobowe w ramach grupy biznesowej, której
jest członkiem (lista wszystkich firm wchodzących w skład grupy biznesowej zostanie przekazana przez
BMS na żądanie użytkownika) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do celów 1), 2 ) i 3).
BMS może również przekazywać dane osobowe organom administracyjnym lub sądom; w szczególności
BMS może przekazać dane osobowe organom regulacyjnym odpowiedzialnym za nadzór nad
bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych w przypadku danych osobowych
przetwarzanych w celu 3) (zbierania i przetwarzanie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych). Odbiorcami
danych są również zewnętrzni dostawcy usług zaangażowani przez BMS do prowadzenia Strony lub
wspierający powyższe cele (np. dostawcy usług IT).
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane do
krajów trzecich spoza Unii Europejskiej (zwanych państwami trzecimi), których system prawny może nie
zapewniać wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych. BMS dokłada starań, aby wszystkie
dane osobowe przekazywane do państwa trzeciego były przetwarzane na odpowiednim i
porównywalnym poziomie ochrony. Dane osobowe mogą być zatem przekazywane podmiotom w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, do których ma zastosowanie odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej
nr 2016/1250 / UE z dnia 12 czerwca 2016 r. lub które stosują standardowe klauzule umowne zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej 2010/87 / UE z dnia 5 lutego 2010 r. W przypadku przekazywania danych
osobowych do państw trzecich w ramach grupy Bristol-Myers Squibb, odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych jest zapewniony dzięki zatwierdzonym wiążącym regułom korporacyjnym, których
treść BMS może przekazać użytkownikowi na życzenie.
Prawa użytkownika. Użytkownik ma następujące, wymienione poniżej prawa, w związku z
przetwarzaniem jego danych osobowych na Stronie. Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z
któregokolwiek z poniższych praw (np. usunięcie danych osobowych z bazy danych BMS i
nieotrzymywanie żadnych informacji z BMS) lub chciałby dowiedzieć się więcej na temat prywatności
danych na Stronie, może skontaktować się z BMS poprzez e-mail na adres EUDPO@bms.com
Prawo dostępu do danych i ich poprawiania
Użytkownik ma prawo uzyskać od BMS potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli
tak, użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO). Użytkownik ma

również prawo do uzupełnienia lub poprawienia niedokładnych i niekompletnych danych osobowych,
jeśli go dotyczą (art.16 RODO).
Prawo do sprzeciwu
Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją (art. 21 RODO).
Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych.
W przypadkach określonych w RODO użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych
osobowych (art.17 RODO - dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania; użytkownik
odwołuje zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma dalszego uzasadnienia prawnego
do ich przetwarzania; użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych,
uzasadnionych powodów przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane
osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić zobowiązania prawne) lub ograniczenia przetwarzania
(art.18 RODO - użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres wymagany, aby
administrator mógł zweryfikować dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania; BMS nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
Użytkownik ma również prawo do uzyskania wszelkich danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody lub umowy w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz żądania przekazania tych danych innemu administratorowi (art.20 RODO).
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, ze skutkiem na przyszłość w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 1)
(komunikacja z użytkownikiem, obsługa wniosków i zapytań użytkowników) oraz 2) (utworzenie i
administracja dostępem użytkowników do sekcji Strony dla pracowników ochrony zdrowia ) poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres Legalność przetwarzania danych osobowych do daty wycofania
zgody pozostaje nienaruszona.
Prawo do złożenia skargi
Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez BMS narusza obowiązujące przepisy o
ochronie danych, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(jego aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie https://uodo.gov.pl)
Prywatność dzieci BMS uważa, że ochrona prywatności dzieci za bardzo istotną i dlatego nie zamierza
gromadzić ani nie przetwarzać danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dziecko przekazało
swoje dane osobowe BMS, rodzic / opiekun prawny dziecka ma prawo skontaktować się z BMS, który
niezwłocznie usunie takie dane osobowe, pod warunkiem że takie usunięcie nie jest sprzeczne z ochroną
życia lub zdrowia tego dziecka.

Jakość i bezpieczeństwo danych osobowych. Intencją BMS jest ochrona danych osobowych
użytkowników. BMS stosuje odpowiednie procesy i środki, takie jak zastosowanie szyfrowania w
transmisji danych osobowych, co umożliwia zachowanie bezpieczeństwa i integralności danych
osobowych.
Prywatność linków do stron internetowych. Jako usługę dla użytkowników, Strona może zawierać linki
do innych stron internetowych zawierających przydatne informacje. BMS zwraca uwagę, że korzystanie z
takich stron nie podlega ochronie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przed
uzyskaniem dostępu do takich stron użytkownicy powinni uważnie przeczytać politykę prywatności
takich stron i zapoznać się z warunkami dotyczącymi prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i
udostępniania danych osobowych. BMS nie ponosi odpowiedzialności za treść, linki ani prywatność
danych na innych stronach.
Egzekwowanie praw. Prawo może wymagać od BMS przekazywania danych osobowych użytkowników
odpowiednim organom administracyjnym lub sądom. BMS będzie odpowiadać na takie żądania zgodnie z
prawem i podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych
osobowych po ich przekazaniu.
Zmiany w polityce prywatności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BMS może w dowolnym
momencie zmienić niniejszą Politykę prywatności, aktualizując ten dokument. Jeśli niniejsza Polityka
prywatności ulegnie zmianie, powiadomienie o takiej zmianie zostanie opublikowane na Stronie.
Obowiązuje od: 13 lutego 2019

