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§ 1 WSTĘP 

UNIPHARM HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: „UNIPHARM”, „Spółka” lub 
„Administrator”), podobnie jak inne podmioty z grupy UNIPHARM, przykłada szczególną wagę do zgodności 
prowadzonej działalności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. W tym zakresie celem UNIPHARM jest zapewnienie zgodnego z prawem oraz przejrzystego procesu 
przetwarzania danych osobowych. 

Z powyższego względu w niniejszej polityce prywatności (dalej: „Polityka”) informujemy w szczególności  
o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach i celach ich wykorzystywania, prawach 
osób, których dane dotyczą, a także sposobach ich realizacji.  

Polityka ma zastosowanie w sytuacjach kiedy UNIPHARM jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Polityka 
dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane 
dotyczą, jak również przypadków pozyskania tych danych z innych źródeł.  

Polityka stanowi w szczególności wykonanie wynikającego z art. 13 oraz 14 RODO obowiązku informacyjnego, 
a ponadto określa zasady korzystania przez UNIPHARM z plików cookies.  

 

§ 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych, do których zastosowanie ma Polityka, jest UNIPHARM HOLDINGS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 428, 02-884 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000686696, NIP: 9512441769, REGON: 367822108, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych. 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Puławska 428, 02-
884 Warszawa lub drogą mailową na adres: daneosobowe@unipharm.pl .  

Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 428, 02-884 
Warszawa, drogą e-mailową na adres: rodo@@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 855 
00 66. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 
4 RODO. 

II. ŹRÓDŁA, KATEGORIE, PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe kilku kategorii podmiotów, pochodzące z różnych źródeł oraz  
w zróżnicowanym zakresie. W celu zapewnienia przejrzystości Polityki wyodrębnione zostały główne kategorie 
danych osobowych, które przetwarza UNIPHARM: 

1. dane osobowe związane z zatrudnieniem (tj. dane osobowe pracowników i osób współpracujących  
z UNIPHARM na podstawie umów cywilnoprawnych), 

2. dane osobowe podmiotów współpracujących oraz mogących potencjalnie współpracować z UNIPHARM,  
w szczególności lekarzy i farmaceutów, 

3. dane osobowe usługodawców UNIPHARM oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji i osób 
kontaktowych, 

4. dane osobowe osób zainteresowanych produktami i usługami UNIPHARM, w szczególności osób 
korzystających ze stron internetowych UNIPHARM. 

Polityka ma ponadto odpowiednie zastosowanie do przypadków przetwarzania przez UNIPHARM innych kategorii 
danych osobowych szczegółowo w niej niewskazanych.  

1. Pracownicy i osoby współpracujące z UNIPHARM na podstawie umów cywilnoprawnych 

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także realizacja obowiązku informacyjnego wobec tych osób zostały wyczerpująco określone 
w  wewnętrznych regulacjach i politykach UNIPHARM. 

2. Podmioty współpracujące oraz mogące potencjalnie współpracować z UNIPHARM 

W ramach prowadzonej działalności UNIPHARM współpracuje przede wszystkim z lekarzami oraz farmaceutami. 
Ponadto, celem nawiązywania nowych relacji biznesowych, UNIPHARM podejmuje również działania wobec osób 
na dany moment nie współpracujących ze Spółką. 

mailto:daneosobowe@unipharm.pl
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Jakie jest źródło pochodzenia danych osobowych? 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe podane w formularzu, oświadczeniu lub innym dokumencie przekazanym 
przedstawicielowi UNIPHARM, a także podane w trakcie rozmowy z przedstawicielem UNIPHARM. 

Dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych - np. z Internetu lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także od podmiotów trzecich - np. innych lekarzy 
współpracujących z UNIPHARM. 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku ich zbierania przez UNIPHARM 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy  
z UNIPHARM.   

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Administrator? 

UNIPHARM przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych podmiotów współpracujących 
oraz mogących potencjalnie współpracować z UNIPHARM: 

 imię, 

 nazwisko, 

 płeć, 

 stopień/ tytuł zawodowy, 

 rola/ stanowisko, 

 dane kontaktowe, 

 inne dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej/ naukowej. 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane osobowe są przetwarzane? 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe w szczególności w celu: 

 planowania potencjalnej współpracy, nawiązywania kontaktu (w drodze osobistego spotkania, kontaktu 
telefonicznego lub poprzez e-mail),  

 przekazania informacji na temat: potencjalnej współpracy, produktów UNIPHARM jak i podmiotów z grupy 
UNIPHARM, badań prowadzonych przez UNIPHARM i podmioty z grupy UNIPHARM oraz w celu 
zagwarantowania, że dostarczane informacje są zgodnie z zainteresowaniami i preferencjami danej osoby, 

 zarządzania wszelkimi istniejącymi relacjami, jakie z UNIPHARM mogą łączyć lekarzy, farmaceutów lub 
inne osoby oraz wykonywania umownych praw i obowiązków w przypadku związania stron odpowiednią 
umową, 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, 

 wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć poprzez skierowanie wiadomości 
e-mail na adres: rodo@unipharm.pl . 

W przypadku, gdy strony zawrą umowę, dane osobowe będą przetwarzane ponieważ będzie to niezbędne do 
wykonania tej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Ponadto odrębną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na UNIPHARM (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez UNIPHARM może być również fakt, iż jest to niezbędne do 
osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UNIPHARM lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Prawnie uzasadnione interesy UNIPHARM, o których mowa powyżej to w szczególności nawiązanie relacji  
z przedstawicielami zawodów medycznych w celach informacyjno-edukacyjnych, a także zwiększenie 
rozpoznawalności produktów oferowanych przez UNIPHARM oraz poprawa jakości i skuteczności tych produktów, 
co mieści się w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnione 
interesy realizowane przez Spółkę polegają ponadto na ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń. 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

W zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów UNIPHARM może przekazywać dane osobowe 
innym odbiorcom.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: 

 podmioty świadczące na rzecz UNIPHARM usługi w szczególności dostawcy baz danych z branży 
medycznej, audytorzy czy dostawcy usług IT, 

mailto:rodo@unipharm.pl
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 podmioty należące do grupy UNIPHARM, w szczególności spółka UNIPHARM HOLDINGS LLC z siedzibą 
w stanie Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki, adres korespondencyjny: 350 Fifth Avenue, Suite 
6701, Nowy Jork, NY 10118), utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware i zarejestrowana w Rejestrze 
prowadzonym przez Departament Stanu Delaware pod numerem 4509964. 

W tym kontekście Administrator pragnie wskazać, iż na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana 
jako dokument nr C(2016) 4176) (dalej: „Tarcza”) uregulowane zostały zasady transferu danych 
osobowych z UE do USA (wszelkie informacje dotyczące programu Tarcza udostępniane są na stronie 
internetowej pod adresem: www.privacyshield.gov). 

Ponadto w przypadkach przekazywania danych osobowych do odbiorców należących do grupy UNIPHARM 
i mających siedzibę w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator 
zapewnia, że w oparciu o: 

-   stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony bądź 

-  zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w Ogólnym Rozporządzeniu (i pod warunkiem, 
że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne 
środki ochrony prawnej),  

stosowane będą określone procedury powalające na właściwe zapewnienie stopnia ochrony danych 
osobowych, 

 organy ścigania lub inne podmioty, których uprawnienie do żądania udostępnienia określonych danych 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy podmioty takie zgłoszą 
w stosunku do UNIPHARM odpowiednie żądanie. 

3. Usługodawcy UNIPHARM oraz osoby uprawnione do ich reprezentacji i osoby kontaktowe 

Jakie jest źródło pochodzenia danych osobowych? 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe swoich usługodawców (będących przedsiębiorcami prowadzącymi 
jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej) przekazane przez 

te osoby lub pochodzące ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej.  

UNIPHARM przetwarza także dane osobowe osób związanych z usługodawcami Spółki, w szczególności dane 
osobowe osób uprawnionych do reprezentacji, czy osób kontaktowych. Dane są przekazywane przez tych 
usługodawców lub pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku ich zbierania przez UNIPHARM 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zawarcia umowy z UNIPHARM i wykonywania 
wynikających z niej praw i obowiązków. 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Administrator? 

UNIPHARM przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych usługodawców Spółki: 

 imię, 

 nazwisko, 

 firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, 

 adres prowadzenia działalności gospodarczej, 

 numer NIP, 

 numer REGON. 

UNIPHARM przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych osób reprezentujących lub osób 
kontaktowych usługodawców Spółki: 

 imię 

 nazwisko, 

 służbowy adres e-mail, 

 numer telefonu służbowego. 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane osobowe są przetwarzane? 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe usługodawców Spółki oraz osób uprawnionych do ich reprezentujących  
i osób kontaktowych w szczególności w następujących celach: 

 prowadzenia negocjacji,  

http://www.privacyshield.gov/
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 zawarcia umowy,  

 prawidłowego wykonywania wynikających obowiązków wynikających z zawartej umowy, 

 realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
prawa podatkowego, 

 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

W przypadku, gdy strony zawrą umowę , dane osobowe będą przetwarzane ponieważ będzie to niezbędne do 
wykonania tej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Co więcej, przed zawarciem umowy, Spółka 
będzie przetwarzała dane osobowe z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do podejmowała działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą (6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ponadto, odrębną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na UNIPHARM (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Dane osobowe są również przetwarzane przez UNIPHARM ponieważ są niezbędne do osiągnięcia celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO), tj. w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Uzasadniony interes realizowany 
przez Administratora lub stronę trzecią stanowi również podstawę prawną przetwarzania danych osobowych osób 
uprawnionych do reprezentacji oraz osób kontaktowych kontrahentów. 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

W zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów UNIPHARM może przekazywać dane osobowe 
innym odbiorcom.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: 

 podmioty świadczące na rzecz UNIPHARM usługi np. audytorzy czy dostawcy usług IT, 

 podmioty należące go grupy UNIPHARM, w szczególności spółka UNIPHARM HOLDINGS LLC z siedzibą 
w stanie Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki, adres korespondencyjny: 350 Fifth Avenue, Suite 
6701, Nowy Jork, NY 10118), utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware i zarejestrowana w Rejestrze 
prowadzonym przez Departament Stanu Delaware pod numerem 4509964. 

W tym kontekście Administrator pragnie wskazać, iż na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez program Tarcza, uregulowane zostały 
zasady transferu danych osobowych z UE do USA (wszelkie informacje dotyczące programu Tarcza 
udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: www.privacyshield.gov). 

Ponadto w przypadkach przekazywania danych osobowych do odbiorców należących do grupy UNIPHARM 
i mających siedzibę w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator 
zapewnia, że w oparciu o: 

-   stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony bądź 

- zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w Ogólnym Rozporządzeniu (i pod 
warunkiem, że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, 
i skuteczne środki ochrony prawnej),  

stosowane będą określone procedury powalające na właściwe zapewnienie stopnia ochrony danych 
osobowych, 

 organy ścigania lub inne podmioty, których uprawnienie do żądania udostępnienia określonych danych 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy podmioty takie zgłoszą 
w stosunku do UNIPHARM odpowiednie żądanie.  

4. Osoby zainteresowane produktami i usługami UNIPHARM, w szczególności osoby korzystające 
ze stron internetowych UNIPHARM 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 

Strony internetowe UNIPHARM mogą wykorzystywać pliki cookies poprzez, które pozyskiwane są dane mogące 
stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. Wyrażenie zgody na zainstalowanie określonych rodzajów plików 
cookies, a zatem również na przetwarzanie danych z nich pochodzących, jest dobrowolne. Szczegółowe informacje 
na temat plików cookies znajdują się w § 3 Polityki. 

Strony internetowe UNIPHARM mogą zawierać formularze wymagające podania określonych danych m.in. w celu 
kontaktu z UNIPHARM, wzięcia udziału w konkursie, czy skorzystania z akcji promocyjnej. Podanie tych danych 
jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do skorzystania z danej funkcjonalności.  

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Administrator? 

UNIPHARM przetwarza przede wszystkim następujące kategorie danych osobowych osób zainteresowanych 
produktami i usługami UNIPHARM, w szczególności osób korzystających ze stron internetowych UNIPHARM: 

 imię, 

http://www.privacyshield.gov/
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 nazwisko, 

 adres e-mail, 

 numer telefonu, 

 dane osobowe gromadzone przy pomocy plików cookies, m. in. numer IP - szczegółowe informacje  

w zakresie wszelkich danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies zawarte są w § 3 Polityki. 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane osobowe są przetwarzane? 

UNIPHARM przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych produktami i usługami UNIPHARM, w szczególności 
osób korzystających ze stron internetowych UNIPHARM, w szczególności w celach:  

 kontaktowych, 

 marketingowych,  

 przeprowadzania i rozliczania organizowanych przez UNIPHARM akcji promocyjnych, konkursów, itp., 

 realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

W przypadku, gdy strony zawrą umowę (w szczególności w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej), dane 
osobowe będą przetwarzane ponieważ będzie to niezbędne do wykonania tej umowy, tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO. 

Ponadto odrębną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z organizowanymi przez 
UNIPHARM akcjami promocyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez UNIPHARM może być również fakt, iż jest to niezbędne do 
osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UNIPHARM lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Prawnie uzasadnione interesy UNIPHARM, o których mowa powyżej to w szczególności ustalanie, dochodzenie  
i obrona roszczeń, a także prowadzenie komunikacji z osobami które wyraziły zainteresowanie działalnością lub 
produktami Administratora (w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na 
stronach internetowych UNIPHARM), co mieści się w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności 
gospodarczej. 

Natomiast w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies podstawę prawną 
przetwarzania tych danych stanowi zgoda. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w § 3 Polityki. 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

W zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów UNIPHARM może przekazywać dane osobowe 
innym odbiorcom.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: 

 podmioty świadczące na rzecz UNIPHARM usługi np. audytorzy, dostawcy usług IT czy podmioty przy 
pomocy których Spółka przeprowadza organizowane akcje promocyjne, 

 podmioty w państwie trzecim (USA) dostarczające UNIPHARM narzędzia oparte na plikach cookies, które 
służą do analizy częstotliwości i sposobów korzystania przez użytkowników ze stron internetowych 
UNIPHARM, a także do optymalizacji i tworzenia profili odbiorców kampanii reklamowych (tj. Facebook Inc 
– dostawca narzędzia Facebook Pixel oraz Google Inc. – dostawca narzędzia Google Analytics) - 
szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w § 3 Polityki. 

W tym kontekście Administrator pragnie wskazać, iż na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez program Tarcza, uregulowane zostały 
zasady transferu danych osobowych z UE do USA (wszelkie informacje dotyczące programu Tarcza 
udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: www.privacyshield.gov), 

 organy ścigania lub inne podmioty, których uprawnienie do żądania udostępnienia określonych danych 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy podmioty takie zgłoszą 
w stosunku do UNIPHARM odpowiednie żądanie.  

III. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH I KRYTERIA JEGO USTALANIA 

Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody będą przetwarzane najdłużej do momentu jej 
wycofania. Jednakże dane takie mogą być w dalszym ciągu przetwarzane, jeżeli UNIPHARM posiada inną podstawę 
prawną do ich przetwarzania np. w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której osoba, której dane dotyczą jest 
stroną, UNIPHARM przetwarza dane osobowe do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających  
z umowy. 

http://www.privacyshield.gov/
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Jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów UNIPHARM, będą one 
przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do momentu ich usunięcia 
w przypadku uwzględnienia wniesionego sprzeciwu określonego w art. 21 RODO. 

Ponadto, niezależnie od powyższych okresów przetwarzania danych osobowych, jeżeli istnieją powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa regulujące czas przechowywania określonych kategorii danych osobowych dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów lub przez okres niezbędny dla ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń.  

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

ICH DANYCH OSOBOWYCH 

RODO przyznaje osobom, których dane osobowe przetwarza UNIPHARM prawo do: 

1. żądania dostępu do danych osobowych, 

2. żądania sprostowania danych osobowych,  

3. żądania usunięcia danych osobowych,  

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. przenoszenia danych osobowych, 

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z RODO Administrator danych ma obowiązek wprowadzić procedury ułatwiające osobom, których dane 
dotyczą wykonywanie praw przyznanych mi przez rozporządzenie. Stosownie do motywu 59 Preambuły RODO 
Administrator powinien w szczególności zapewnić możliwość wnoszenia żądań także drogą elektroniczną.  

Realizując wyżej wskazany obowiązek, UNIPHARM wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, 
z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa, 
drogą e-mailową na adres: rodo@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 855 00 66 

Żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać także na adres e-mail daneosobowe@ 
unipharm.pl . 

Rozpatrując zgłoszenia dotyczące danych osobowych Administrator ma obowiązek podjęcia wszelkich 
rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem. W związku  
z tym UNIPHARM może zażądać kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

Na kopii dokumentu powinny być widoczne jedynie imiona, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeżeli jest 
posiadany), numer i seria dokumentu, data wydania dokumentu, termin ważności dokumentu. Pozostałe dane 
powinny być nieczytelne (zamazane). Dane zawarte w dokumentach stanowiących kopię dowodu osobistego lub 
kopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość gromadzone będą wyłącznie celem dokonania weryfikacji 
tożsamości osoby zgłaszającej żądanie. Po dokonaniu weryfikacji tożsamości UNIPHARM niezwłocznie usuwa 
kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej żądanie, oraz 
zaprzestaje przetwarzania danych osobowych zawartych w ww. dokumentach. 

O działaniach podjętych w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych UNIPHARM ma 
obowiązek poinformować bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od 
otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na 
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim wypadku UNIPHARM w ciągu miesiąca od otrzymania 
zgłoszenia informuje o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.  

1. Prawo dostępu do danych osobowych 

Na wynikające z art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych składają się następujące uprawnienia osoby, 
której dane dotyczą: 

 uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej 
dotyczące, 

 w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe określonej osoby - uprawnienie do uzyskania 
dostępu do tych danych oraz informacji o: 

- celach przetwarzania, 

- kategoriach odnośnych danych, 

- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 
w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, 

- w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest 
to możliwe, kryteriach ustalenia tego okresu, 

mailto:daneosobowe@unipharm.pl
mailto:daneosobowe@unipharm.pl
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- prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, 

- prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- ich źródle - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, 

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej 
w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także 
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której 
dane dotyczą 

- o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych do państwa trzeciego 
lub do organizacji międzynarodowej – jeżeli dane są przekazywane poza EOG  

Administrator ma także obowiązek dostarczyć kopię przetwarzanych danych osobowych. Dostarczenie jednej kopii 
jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej 
z kosztów administracyjnych.  

2. Prawo do sprostowania danych osobowych 

Z art. 16 RODO wynika prawo osoby, której dane osobowe dotyczą do żądania: 

 sprostowania (poprawienia) danych nieprawidłowych, 

 sprostowania (uzupełnienia) danych niekompletnych. 

Jednakże prawo przyznane w art. 16 RODO nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że samo złożenie 
żądania nie rodzi po stronie Administratora obowiązku jego uwzględnienia. Administrator będzie uprawniony do 
odmowy sprostowania, gdy skutkowałoby ono naruszeniem zasad wynikających z art. 5 RODO, w szczególności 
zasady prawidłowości danych. Ponadto, Administrator nie ma obowiązku uwzględnienia żądania sprostowania 
w przypadkach określonych w art. 11 ust. 2 RODO, jeżeli może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować 
osoby, której dane dotyczą.  

3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Na podstawie art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych, a Administrator jest 
zobowiązany te dane usunąć w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy do ich dalszego 

przetwarzania, 

 został wniesiony sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą - 
wobec przetwarzania jej danych osobowych niezbędnego do wykonywania zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 
przetwarzania, 

 został wniesiony sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą - 

wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

 został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO), 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego  

w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, 

 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na 
podstawie zgody wyrażonej przez dziecko albo osobę sprawującą opiekę rodzicielską lub opiekę nad 

dzieckiem. 

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednakże zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 
RODO, tj. m. in. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

Stosownie do art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania jeżeli: 
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 kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 Administrator 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 wobec przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy przez administratora lub do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

W przypadku skutecznego wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Administrator może jedynie 
przechowywać dane osobowe.  

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

Zgodnie z art. 20 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych jeżeli 
dane te: 

 przetwarzane są na podstawie  

o zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 
ust. 2 lit. a RODO) lub  

o niezbędności ich przetwarzania do wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 przetwarzanie są w sposób zautomatyzowany, 

 dotyczą wyłącznie osoby, która dane dostarczyła, 

 zostały przekazane do UNIPHARM przez osobę, której dane dotyczą (np. poprzez formularz, rozmowę 
z przedstawicielem UNIPHARM).  

Na prawo do przenoszenia danych osobowych składają się następujące uprawnienia: 

 prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, 

 prawo do przesłania innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony UNIPHARM oraz  

 prawo do żądania przesłania danych bezpośrednio do innego, wskazanego przez osobę, której dane 
dotyczą administratora danych, jeżeli jest to technicznie możliwe.  

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu  

Stosownie do art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania jeżeli 
przetwarzanie jest: 

 niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub 

 niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora  lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Opisane wyżej uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego. Mimo wniesienia sprzeciwu Administrator może 
przetwarzać dane osobowe jeżeli wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń.  

Ponadto, jak wskazuje art. 21 ust. 2 RODO, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, 
a Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać tych danych w celach marketingu bezpośredniego. 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Stosownie do art. 77 RODO każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Ogólne Rozporządzenie.  Organem 
właściwym w przypadku przetwarzania danych osobowych przez UNIPHARM jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
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8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie jej danych osobowych. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Stosownie do art. 4 pkt 4 RODO profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

Art. 22 ust. 1 RODO wprowadza generalny zakaz podejmowania decyzji co do osoby fizycznej opierających się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywoływałaby wobec tej osoby skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływała. 

Art. 22 ust. 2 RODO wprowadza natomiast wyjątki od wskazanego wyżej zakazu w przypadku, gdy decyzja taka: 

 jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między administratorem a osobą, której dane dotyczą, 

 jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które 
przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której 
dane dotyczą, 

 opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

Podsumowując powyższe należy wskazać, iż RODO co do zasady nie zakazuje dokonywania profilowania 
rozumianego jako zautomatyzowane przypisywanie osoby fizycznej do określonej kategorii lub dokonywanie 
oceny czy przewidywań co do jej cech i zachowań. Jednakże takie działanie (z zastrzeżeniem określonych w RODO 
wyjątków) zakazane jest przez Ogólne Rozporządzenie, w sytuacjach, gdy prowadzi ono do całkowicie 
zautomatyzowanego (bez udziału czynnika ludzkiego) podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której 
dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających. 

Ponadto jeżeli administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w tym dokonuje profilowania jest 
zobowiązany przekazać osobie, której dane dotyczą informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 
w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich 
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której 
dane dotyczą. 

UNIPHARM może dokonywać profilowania w oparciu o dane osobowe pozyskiwane poprzez pliki 
cookies instalowane w urządzeniach osób, które odwiedzają strony internetowe UNIPHARM. Dane 
gromadzone w powyższy sposób są wykorzystywane w celu dostosowania działań marketingowych UNIPHARM do 
preferencji i oczekiwań osób, których dane dotyczą, w szczególności wyświetlania reklam dostosowanych do 
profilu użytkownika. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w § 3 Polityki. 

Jednakże wobec osób, których dane dotyczą UNIPHARM nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu 
lub innym zautomatyzowanym sposobie przetwarzania danych osobowych, które wywołują wobec tych osób 

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają. 

 

§ 3 PLIKI COOKIES 

I. CZYM SĄ PLIKI COOKIES? 

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane w urządzeniu osoby, która odwiedza stronę 
internetową. Pliki cookies służą m. in. do zapewnienia poszczególnych funkcji stron internetowych (np. 
zapamiętywanie wybranych przez użytkownika artykułów znajdujących się w „koszyku na zakupy”). Pliki cookies 
pozwalają ponadto analizować wizyty użytkowników na stronach internetowych, co w konsekwencji może 
prowadzić do usprawnienia korzystania ze stron internetowych i dostosowania ich do oczekiwań użytkowników.  

Z uwagi na fakt, iż niektóre pliki cookies mogą zapisywać informację, które stanowią dane osobowe  
w rozumieniu RODO (np. numer IP czy informacje na temat używanej przeglądarki) Polityka, jako całość, 
obejmuje informacje dotyczące zarówno samego zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym 
użytkownika, jak i późniejszego wykorzystywania danych, a w szczególności przetwarzania danych osobowych, 
gromadzonych za pomocą poszczególnych plików cookies.  

Niniejsza część Polityki odnosi się przede wszystkim do wysyłania plików cookies, zapisywanych następnie na 
urządzeniach użytkowników, natomiast aspekty dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych za 
pomocą plików cookies zostały omówione w poszczególnych częściach informacji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych (§ 2 Polityki). 
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALOWANIA PLIKÓW COOKIES ORAZ WYKORZYSTYWANIA 
DANYCH GROMADZONYCH ZA ICH POMOCĄ 

1. Jakie rodzaje plików cookies stosowane są na stronach internetowych UNIPHARM? 

Poszczególne strony internetowe UNIPHARM wykorzystują różne rodzaje plików cookies. Polityka wskazuje zatem 

rodzaje stosowanych plików cookies oraz możliwe cele ich stosowania zarówno na głównej stronie internetowej 
UNIPHARM (www.unipharm.pl), jak również na produktowych stronach internetowych Spółki (m. in. 
www.seltaren.pl i www.ypnomakt.pl).  

Ze względu na cel, któremu służą pliki cookies stosowane przez UNIPHARM można je przede wszystkim podzielić 
na następujące kategorie: 

 funkcjonalne pliki cookies  

 analityczne pliki cookies 

 reklamowe pliki cookies 

Pliki cookies można także podzielić na pliki własne (pliki wykorzystywane przez administratora obsługującego 
daną stronę internetową) oraz pliki zewnętrzne (tzw. pliki osób trzecich, tj. podmiotów innych niż administrator 
obsługujący daną stronę internetową). 

Strony internetowe UNIPHARM korzystają z następujących zewnętrznych plików cookies: 

 pliki cookie Google Analytics służące do pomiaru ruchu na stronie, 

 pliki cookie Facebook Pixel służące do dostosowania reklam w mediach społecznościowych do profilu 
użytkownika. 

Natomiast ze względu na okres przechowywania, pliki cookies można podzielić na pliki sesyjne (automatycznie 
usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz pliki trwałe (przechowywane w urządzeniu końcowym do upływu 
zdefiniowanego terminu ważności). Okres przechowywania poszczególnych plików cookies wskazany został 
w tabelach poniżej. 

Funkcjonalne pliki cookies 

Funkcjonalne pliki cookies zapewniają korzystanie z poszczególnych funkcjonalności stron internetowych. Są 
konieczne m. in., aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po całej stronie internetowej. Bez tych plików 
niemożliwa byłaby realizacja części usług poszczególnych stron internetowych, np. korzystanie z formularzy 
kontaktowych. 

UNIPHARM umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące funkcjonalne pliki cookies: 

nazwa strona internetowa cel 
okres przechowywania na 
urządzeniu użytkownika 

pliki cookies  z 
danymi 

wprowadzanymi 

przez 
użytkownika 

www.unipharm.pl; 

www.seltaren.pl, 
www.ypnomakt.pl (lub 

inne strony produktowe 
UNIPHARM) 

obserwacja danych 
wprowadzanych przez 

użytkownika, w 

szczególności przy 
wypełnianiu formularzy 

online 

na czas trwania sesji 

uwierzytelniające 
pliki cookies 

www.unipharm.pl; 

www.seltaren.pl, 
www.ypnomakt.pl (lub 
inne strony produktowe 

UNIPHARM) 

identyfikacja użytkownika 
z chwilą jego zalogowania 

oraz umożliwienie 
użytkownikowi 
dokonywania 

uwierzytelniania podczas 
kolejnych wizyt na stronie 

internetowej 

na czas trwania sesji 

pliki cookies do 
personalizacji 

interfejsu 
użytkownika 

www.unipharm.pl; 

www.seltaren.pl, 
www.ypnomakt.pl (lub 
inne strony produktowe 

UNIPHARM) 

przechowywanie 
preferencji użytkownika w 

odniesieniu do usług, z 
których korzysta na 

stronach internetowych 
(np. zapamiętywanie 

wybranego przez 
użytkownika języka, w 

którym ma być 
wyświetlana strona 

internetowa) 

na czas trwania sesji (lub 
niecno dłużej – kilka tygodni 

bądź miesięcy) 

 

 

http://www.unipharm.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
http://www.unipharm.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
http://www.unipharm.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
http://www.unipharm.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
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Analityczne pliki cookies 

Analityczne pliki cookies umożliwiają określanie liczby i źródła odwiedzin na stronach internetowych, dokonywanie 
pomiarów i ustalanie, które treści na stronie są najbardziej popularne oraz jak użytkownik porusza się po stronie. 
Pliki te najczęściej gromadzą informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym. 

UNIPHARM umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące analityczne pliki cookies: 

nazwa strona internetowa cel 
okres przechowywania na 
urządzeniu użytkownika 

pliki cookies 
Google 

Analytics 

www.unipharm.pl; 

www.seltaren.pl, 
www.ypnomakt.pl (lub inne 

strony produktowe 
UNIPHARM) 

analiza częstotliwości i 
sposobu korzystani przez 

użytkownika ze stron 
internetowych UNIPHARM 

trwałe pliki cookie ważne 
odpowiednio: 15 sekund, 1 

dzień, 2 lata 

Reklamowe pliki cookies 

Reklamowe pliki cookies pozwalają na tworzenie profilu zainteresowań użytkownika strony internetowej 
i dobieranie reklamy do tego profilu. Pliki te mogą pozwalać na identyfikację przeglądarki i urządzenia 
użytkownika.   

UNIPHARM umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące reklamowe pliki cookies: 

nazwa strona internetowa cel 
okres przechowywania na 
urządzeniu użytkownika 

pliki cookies 
Facebook Pixel 

www.seltaren.pl, 
www.ypnomakt.pl (lub 
inne strony produktowe 

UNIPHARM) 

odpowiednie dopasowanie 
treści reklamowych do 

profilu użytkownika 

trwałe pliki cookies o 
zróżnicowanym okresie 

przechowywania (maksymalnie 
ważne 2 lata) 

1. Jakie podmioty wykorzystują pliki cookies stosowane na stronach internetowych UNIPHARM 
oraz dane gromadzone za ich pomocą? 

Funkcjonalne pliki cookies stosowane na stronach internetowych UNIPHARM oraz dane gromadzone za ich 
pomocą są wykorzystywane wyłącznie przez UNIPHARM. 

Analityczne pliki cookies (tj. Google Analytics) stosowane na stronach internetowych UNIPHARM oraz dane 
gromadzone za ich pomocą, poza UNIPHARM, wykorzystywane są również przez Google Inc., 1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności w związku z Google Analytics znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.  

Reklamowe pliki cookies (tj. Facebook Pixel) stosowane na stronach internetowych UNIPHARM oraz dane 
gromadzone za ich pomocą, poza UNIPHARM, wykorzystywane są również przez Facebook, 1601 South California 

Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: „Facebook”). 

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności w związku z Facebook Pixel znajdują się w polityce prywatności 
Facebooka na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

2. Jakie dane gromadzone są za pomocą plików cookies stosowanych na stronach internetowych 
UNIPHARM? 

Za pomocą plików cookies stosowanych na stronach internetowych UNIPHARM gromadzone są w szczególności 
następujące dane użytkownika: numer IP, informacje na temat używanej przeglądarki, informacje dotyczące 
preferencji użytkownika, informacje o sposobie i częstotliwości korzystania przez użytkownika z poszczególnych 
funkcjonalności stron internetowych UNIPHARM. 

3. W jakim celu na stronach internetowych UNIPHARM stosowane są pliki cookies? 

Cele stosowania poszczególnych plików cookies na stronach internetowych UNIPHARM przedstawione zostały  

w tabelach powyżej. 

4. Przez jaki okres na stronach internetowych UNIPHARM stosowane są pliki cookies? 

Okresy przechowywania na urządzeniu użytkownika poszczególnych plików cookies stosowanych na stronach 

internetowych UNIPHARM przedstawione zostały w tabelach powyżej. 

http://www.unipharm.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
http://www.seltaren.pl/
http://www.ypnomakt.pl/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.facebook.com/about/privacy/
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III. ZGODA NA ZAINSTALOWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ WYKORZYSTYWANIE DANYCH 
GROMADZONYCH ZA ICH POMOCĄ 

Na instalację na urządzeniu plików cookies, które są wykorzystywane jedynie w celu (1) wykonania transmisji 
komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub (2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej 

lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika nie jest wymagana zgoda.  

Wobec powyższego Administrator nie jest zobowiązany do uzyskania zgody użytkownika na stosowanie plików 
cookies, jeżeli spełnione są następujące wymogi: 

(1) plik cookie jest konieczny do zaoferowania użytkownikowi konkretnej funkcji strony internetowej; taka 
funkcja nie będzie dostępna przy wyłączonej obsłudze plików cookies, 

(2) użytkownik wyraźnie zażądał tej funkcji, jako części usługi społeczeństwa informacyjnego. 

UNIPHARM nie musi zatem uzyskać zgody użytkownika na stosowanie plików określonych powyżej jako 
funkcjonalne pliki cookies .   

Natomiast, aby UNIPHARM mógł stosować analityczne i reklamowe pliki cookies użytkownik musi wyrazić 
dobrowolną i świadomą zgodę dotycząca osobno każdego z powyższych rodzajów plików cookies. 

Powyższe zgody są wyrażane poprzez uprzednie, aktywne zaznaczenie przez użytkownika pól potwierdzających 
wyrażenie zgody na stosowanie przez UNIPHARM plików cookies (odpowiednio: analitycznych i reklamowych). 

Każdą ze zgód można w dowolnym momencie wycofać. Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność  
z prawem wykorzystywania na stronach internetowych UNIPHARM plików cookies przed jej wycofaniem. Zgodę 
można cofnąć poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: rodo@UNIPHARM.pl. 

Zgody użytkowników nie są wyrażane „na zawsze”, ich ważność ograniczona jest bowiem przez okres 
przechowywania danego pliku cookie na urządzeniu użytkownika, które zostały wskazane w tabelach powyżej.  

 

§ 4 ZMIANY POLITYKI 

Polityka będzie poddawana regularnym przeglądom.  

Zmiany Polityki będą dokonywane w szczególności, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na zmiany 
obowiązujących przepisów, nowe wytyczne organów nadzorczych w zakresie ochrony danych osobowych, a także 

z uwagi na zmiany w technologiach stosowanych przez UNIPHARM, celach lub sposobach przetwarzania danych 
osobowych przez Spółkę.  

 

  

mailto:rodo@unipharm.pl

