Oświadczenie o
ochronie
prywatności na
stronie internetowej

Wersja

numer:

1,0

Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej
SYNLAB i ochrona danych
Synlab Polska Sp. z o.o. i jej spółki stowarzyszone są zobowiązane do ochrony i
poszanowania Państwa prywatności.
Synlab identyfikuje podmioty, w imieniu których składane jest niniejsze oświadczenie o ochronie
prywatności w dokumencie Oświadczenie o Ochronie Prywatności na Stronie Internetowej.

Niniejsze oświadczenie o prywatności określa podstawę przetwarzania wszelkich danych
osobowych, które możemy zebrać na Państwa temat jako odwiedzających naszą stronę
internetową lub lokal, lub kontakt u jednego z naszych klientów, dostawców lub innych
partnerów biznesowych. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką
Prywatności.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT

1.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:
1.1

Informacje, które nam Państwo przekazują:: Są to informacje na Państwa temat, które
nam podajecie poprzez:

1.1.1

wypełnianie formularzy na naszej stronie internetowej (lub innych formularzy, o
których wypełnienie prosimy), (ii)

1.1.2

wręczenie nam wizytówki (lub podobnych); lub

1.1.3

kontaktując się z nami telefonicznie, listownie, e-mailem lub w inny sposób.

Może one obejmować na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer
telefonu, informacje o Państwa stosunkach handlowych z Synlab oraz informacje o Waszej
roli zawodowej, doświadczeniu zawodowym i zainteresowaniach.
1.2

Informacje na Państwa temat zbierane przez naszą stronę internetową i inne
systemy:

1.2.1

Jeśli odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, automatycznie gromadzi ona
pewne informacje na Wasz temat i na temat Waszej wizyty, w tym adres protokołu
internetowego (IP) używany do połączenia urządzenia z Internetem, a także inne
informacje, takie jak typ i wersja przeglądarki oraz stron w naszym serwisie, które
Państwo odwiedzili.

1.2.2

Nasza witryna może również pobierać "cookies" na Państwa urządzenie. Cookies
robocze:

(a)

_ga

(b)

_gat

(c)

_gid

(d)

fe_typo_user

1.2.3

W przypadku wymiany wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych lub innych form
komunikacji elektronicznej z naszymi pracownikami i innymi pracownikami, nasze
systemy informatyczne będą rejestrować szczegóły tych rozmów, czasem łącznie z
ich treścią.

1.2.4

Niektóre z naszych obiektów posiadają systemy telewizji przemysłowej, które mogą
Państwa nagrywać, jeśli odwiedzacie nasze obiekty, dla celów bezpieczeństwa i
ochrony.

1.3

Pozostałe informacje: Możemy również zbierać niektóre informacje z innych źródeł.
Na przykład:

1.3.1

Jeśli utrzymujemy stosunki biznesowe z organizacją, którą Państwo reprezentują,
Wasi współpracownicy lub inne kontakty biznesowe mogą dostarczyć nam informacji
na Państwa temat, takich jak Wasze dane kontaktowe lub szczegóły dotyczące
Waszej roli w tych relacjach.

1.3.2

Czasami zbieramy informacje od zewnętrznych dostawców danych lub z publicznie
dostępnych źródeł w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, sprawdzania
danych i podobnych celów, a także w celu ochrony naszej działalności i
przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

2. SPOSOBY WYKORZYSTANIA INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT
2.1

Możemy wykorzystywać informacje na Państwa temat do następujących celów:

2.1.1

do działania, administrowania i ulepszania naszej strony internetowej i lokalu oraz
innych aspektów sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność;

2.1.2

do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz wniesienia i
obrony roszczeń prawnych;

2.1.3

do prowadzenia, zarządzania, rozwijania i promowania naszej działalności, a w
szczególności naszych relacji z organizacją, którą Państwo reprezentujecie (jeśli
istnieje) i powiązanymi transakcjami - na przykład w celach marketingowych; oraz

2.1.4

aby chronić naszą firmę przed oszustwami, praniem brudnych pieniędzy,
naruszeniem zaufania, cyberatakami, kradzieżą materiałów zastrzeżonych i innymi
przestępstwami finansowymi lub gospodarczymi.

2.2

Od czasu do czasu możemy przeglądać informacje na Państwa temat przechowywane
w naszych systemach - w tym zawartość i inne informacje związane z wiadomościami
e-mail i inną komunikacją z nami - w celu zapewnienia zgodności i ochrony firmy w
sposób opisany powyżej.

2.3

Może to obejmować przeglądy do celów ujawnienia informacji związanych z
postępowaniami sądowymi i / lub przeglądami zapisów istotnych dla wewnętrznych lub
zewnętrznych postępowań regulacyjnych lub karnych.

2.4

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przeglądy te będą
przeprowadzane w rozsądny i proporcjonalny sposób i zatwierdzone na odpowiednim
szczeblu zarządzania. Mogą one ostatecznie obejmować ujawnienie informacji na
Państwa temat agencjom rządowym i kontrahentom procesów sądowych, jak opisano
poniżej.

2.5

Dostęp do Państwa wiadomości e-mail i innych form komunikacji mogą mieć również
okazjonalnie osoby inne niż pracownicy, z którymi są one wymieniane w zwykłych
celach związanych z zarządzaniem firmą (na przykład, w razie potrzeby, gdy pracownik
znajduje się poza biurem lub opuścił Synlab).

2.6

Dane osobowe na Państwa temat będziemy przetwarzać tylko w razie potrzeby, tak
abyśmy mogli realizować cele opisane powyżej, i tylko wtedy, gdy stwierdzimy, że
nasze przetwarzanie nie będzie miało wpływu na Państwa prywatność w sposób, który
byłby nadrzędny w stosunku do naszego uzasadnionego interesu w dążeniu do tych
celów.

2.7

W wyjątkowych okolicznościach możemy być również zobowiązani przez prawo do
ujawnienia lub przetwarzania w inny sposób danych osobowych. Gdy poprosimy o
podanie informacji na Państwa temat, poinformujemy Państwa, czy podanie żądanych
informacji jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, czy też jest to czysto
dobrowolne, a odmowa udzielenia informacji nie będzie miała żadnych konsekwencji.
W przeciwnym razie należy założyć, że informacje te są nam potrzebne do celów
biznesowych lub zgodności z przepisami (jak opisano powyżej).

2.8

Jeżeli nie macie Państwo pewności czy Synlab potrzebuje informacji, których od
Państwa żądamy, powinniście się Państwo skontaktować z przedstawicielem Synlab,
prosząc o te informacje, lub Skontaktować się nami (patrz poniżej), w celu uzyskania
odpowiedzi na swoje pytania.

3. UJAWNIENIE I MIĘDZYNARODOWY TRANSFER INFORMACJI NA PAŃSTWA
TEMAT
3.1

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe w przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa
zgodę lub gdy jest to zasadnie konieczne do różnych celów określonych powyżej:

3.1.1

pozostałym członkom grupy spółek Synlab;

3.1.2

współpracownikom w organizacji, którą Państwo reprezentujecie;

3.1.3

usługodawcom, którzy hostują naszą stronę internetową lub inne systemy
informatyczne lub w inny sposób przechowują lub przetwarzają informacje w naszym
imieniu (w tym lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia), pod ścisłymi
warunkami poufności i bezpieczeństwa;

3.1.4

osobie, która przejmuje naszą działalność i aktywa lub ich odpowiednie części; lub

3.1.5

w wyjątkowych okolicznościach:
• właściwym organom regulacyjnym, prokuratorskim i innym organom rządowym lub
kontrahentom w postępowaniach sądowych w jakimkolwiek kraju lub na
dowolnym terytorium; lub
• w przypadku, gdy prawo wymaga ujawnienia tych informacji.

3.2

Ujawnienie informacji, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, może wiązać się z
transferem Państwa danych osobowych za granicę. Jeśli macie Państwo do czynienia
z nami w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (lub Wielkiej Brytanii, po

opuszczeniu przez nią Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy pamiętać, że
może to obejmować transfery do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
/ Wielkiej Brytanii, które nie mają podobnie rygorystycznych przepisów o ochronie
danych osobowych. W takich przypadkach, gdy przekazujemy dane osobowe innym
członkom grupy Synlab lub naszym usługodawcom, zapewniamy, że nasze
uzgodnienia z nimi są regulowane umowami lub mechanizmami przekazywania
danych, mającymi na celu zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych (w tym, w
stosownych przypadkach, na mocy umowy na warunkach zatwierdzonych w tym celu
przez Komisję Europejską).
3.3

Prosimy o Kontakt (patrz poniżej) jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, czy takie umowy,
o których mowa w pkt 3.2 zostały zawarte, a jeśli tak, prosimy o zapoznanie się z ich
kopią.

4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH
4.1

Zamierzamy zapewnić dokładność i aktualność Państwa danych osobowych.
Usuniemy informacje, które o posiadamy na Państwa temat, gdy już ich nie będziemy
potrzebować.

4.2

Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane w celu
skontaktowania się z Państwem lub Państwa zgoda zostanie przez Państwa odwołana,
po czym zostaną usunięte lub zanonimizowane. Skontaktuj się z nami aby uzyskać
więcej informacji.

4.3

Prosimy pamiętać, możemy zachować pewne ograniczone informacje na Państwa
temat, nawet jeśli wiemy, że opuściliście organizację, którą reprezentujecie, tak
abyśmy mogli utrzymywać z Państwem stałe relacje, jeśli i kiedy ponownie się z
Państwem skontaktujemy, reprezentując inną organizację.

5. PAŃSTWA PRAWA
5.1

Możecie mieć Państwo prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na
Państwa temat, oraz do niektórych powiązanych z Państwem informacji, zgodnie z
prawem o ochronie danych osobowych. Możecie Państwo również zażądać
poprawienia lub usunięcia wszelkich niedokładnych danych osobowych.

5.2

W każdej chwili możecie się Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego i możecie mieć prawo sprzeciwić się
przetwarzaniu przez nas niektórych lub wszystkich Państwa danych osobowych (i
zażądać ich usunięcia) w innych okolicznościach.

5.3

W pewnych okolicznościach, możecie mieć Państwo również prawo do "przenoszenia
danych", które wymaga od nas przekazania Państwa danych osobowych Państwu lub
nowemu usługodawcy.

5.4

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, prosimy o
Kontakt z nami jak to opisano w punkcie 6 (Kontakt z nami) poniżej.

5.5

Możecie Państwo również złożyć skargę na przetwarzanie Waszych danych
osobowych przez organ regulujący ochronę danych w Państwa kraju (szczegóły są
dostępne tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm).

6. KONTAKT Z NAMI
6.1

Zapraszamy do zadawania pytań, komentarzy i próśb dotyczących niniejszego
oświadczenia o ochronie prywatności i przetwarzania przez nas danych osobowych.

6.2

Prosimy o kontakt e-mailowy z naszym Lokalnym Inspektorem ds. Ochrony Danych
Osobowych [kontakt@perfectinfo.pl].

7. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE
Wszelkie zmiany, jakie wprowadzimy w przyszłości do niniejszego oświadczenia o ochronie
prywatności, zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej (pod adresem
[www.synlab.pl/]) a także dostępne na żądanie Kontaktując się z nami pod adresem:
• Email: kontakt@perfectinfo.pl
• Adres: Synlab Polska Sp. z o.o., ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa
• Telefon: +48 22 116 77 24
Prosimy o częste sprawdzanie zmian.
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