INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM PRZEZ
JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Administratorem danych osobowych Uczestników 12. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego ACUVUE® Eye Health Advisor® (dalej
„Sympozjum”) (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-135), ul. Iłżecka 24 (dalej jako
„Administrator” lub „J&J”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione
poniżej.
1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
Osoba, która chce zarejestrować się jako Uczestnik Sympozjum jest zobowiązana podać w formularzu zgłoszenia swoje Dane Osobowe. Podanie
Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Sympozjum z uwagi na kwestie organizacyjne.
Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach
związanych z organizacją Sympozjum (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dodatkowo – ze względu na fakt, że w Sympozjum biorą udział wyłącznie przedstawiciele służby zdrowia (w rozumieniu wewnętrznych
procedur J&J) - Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia przejrzystości współpracy J&J i przedstawicieli służby zdrowia oraz jej
zgodności z procedurami J&J oraz kodeksem etycznym MedTech Code, w tym także w ramach kontroli antykorupcyjnej – co stanowi prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: osoby zatrudnione przez Administratora (upoważnieni pracownicy i
współpracownicy), podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co J&J oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono
przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty zajmujące się
obsługą Sympozjum, podmioty dostarczające usługi z zakresu IT, usługi archiwizacyjne lub usługi doradcze oraz ich upoważnieni pracownicy,
jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.
Dodatkowo ze względu na wewnętrzne procedury J&J i wytyczne MedTech Code J&J poinformuje pracodawcę uczestnika Sympozjum o fakcie
jego uczestnictwa w wydarzeniu.
3. Automatyczne zbieranie i wykorzystywanie informacji
Ponieważ rejestracja na Sympozjum odbywa się drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności opisującej w jaki
sposób mogą być automatyczne zbieranie i wykorzystywanie informacje o użytkownikach stron internetowych J&J. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci wykorzystywanych na stronach
internetowych J&J należy zapoznać się z Zasadami korzystania z plików cookie. Dokument ten zawiera informacje o tym, jak zablokować te
technologie. Jeżeli nie zablokujesz ich i będziesz korzystał z usług dostępnych na stronach J&J, będzie to oznaczać, że zgadzasz się na ich
wykorzystywanie.
4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym Administrator posiada dostawców usług. W związku z
powyższym Dane Osobowe mogą być przekazane poza kraj zamieszkania Uczestnika, włączając w to Stany Zjednoczone, które mogą zapewniać
inny poziom ochrony danych niż w kraju Uczestnika. Niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez
Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna
tutaj). W przypadku przesyłania danych z EOG do krajów, które nie zostały wskazane jako zapewniające odpowiednią ochronę przez Komisję
Europejską, zadbaliśmy o wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych, w tym zapewnienie, że odbiorca jest związany
Standardowymi klauzulami umownymi UE lub certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA w celu ochrony Danych Osobowych. Możesz uzyskać
informację na temat tych środków, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: emeaprivacy@its.jnj.com
5. Okres przechowywania danych
Ze względu na fakt, że w Sympozjum biorą udział wyłącznie przedstawiciele służby zdrowia (w rozumieniu wewnętrznych procedur J&J) Dane
Osobowe przetwarzane w ramach zapewniania przejrzystości współpracy J&J i przedstawiciela służby zdrowia oraz jej zgodności z procedurami
J&J (w tym z kodeksem etycznym MedTech Code) oraz przepisami prawa będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia
Sympozjum.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Uczestnik, którego dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby
były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na
legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce zanim zgoda została wycofana,
c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych
może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia
jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie
jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu
potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich Danych Osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. przez komputer), a także do

f)

żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez
Uczestnika, którego dane dotyczą, przetwarzanych na podstawie jego zgody lub w związku z zawartą z nim umową i mających postać
elektroniczną.
prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane te są przetwarzane przez J&J w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych
interesów, tj. w ramach zapewniania przejrzystości współpracy J&J i przedstawicieli służby zdrowia oraz jej zgodności z procedurami
J&J oraz przepisami prawa (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można
kontaktować się z Administratorem bezpośrednio kierując korespondencję na adres: privacy_Poland@its.jnj.com, bądź za pośrednictwem
Inspektora Ochrony Danych na adres: emeaprivacy@its.jnj.com. Korespondencję papierową należy natomiast przesyłać na adres siedziby
Administratora (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa). Uczestnik, który złożył wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego Danych
Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na kilka pytań związanych z jego Danymi
Osobowymi, które umożliwią weryfikację jego tożsamości.
Ponadto Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

