Informacja o polityce prywatności dla interesariuszy Biogen
Data: 1 stycznia 2022 r.

W niniejszej Informacji opisano sposób gromadzenia i przetwarzania przez Biogen Poland Sp.
z o.o. („Biogen”) Państwa danych osobowych w przypadku, gdy występują Państwo w charakterze
płatnika, funkcjonariuszy publicznych, pracowników służby cywilnej, pracownika organizacji pacjentów
lub firmy ubezpieczeniowej, albo w innej roli, o ile nie jest ona równoznaczna z byciem pacjentem lub
pracownikiem ochrony zdrowia, gdy Biogen regularnie nawiązuje z Państwem kontakty
(„Interesariusz”).
Jakie dane osobowe Biogen gromadzi i wykorzystuje?
Biogen będzie gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe na Państwa temat:
(i)

Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko/tytuł, adres korespondencyjny,
adres e-mail, numer faksu i telefonu stacjonarnego oraz numery telefonów komórkowych;

(ii)

dane dotyczące Państwa działalności zawodowej, w tym historię zatrudnienia, wykształcenie,
specjalizację, publikacje i wystąpienia publiczne, zainteresowanie produktami Biogen oraz

(iii) informacje na temat Państwa kontaktów z Biogen, takie jak dokumentacja dotycząca rozmów
i wymiany korespondencji.
Biogen gromadzi większość informacji bezpośrednio od Państwa w ramach Państwa kontaktów
z Biogen, lecz również z publicznie dostępnych źródeł (np. internet) oraz z branżowych baz danych
zawierających informacje na temat interesariuszy (np. bazy danych zawodowych).
W jakim celu Biogen gromadzi i wykorzystuje moje dane osobowe?
Biogen gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu utrzymywania i zacieśniania stosunków
biznesowych pomiędzy Biogen a Państwem oraz stworzenia Państwa profilu, aby lepiej zrozumieć
Państwa specjalizację i zainteresowania. Gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu
zarządzania stosunkami biznesowymi z naszymi Interesariuszami leży w prawnie uzasadnionym
interesie Biogen.
Komu Biogen udostępnia moje dane osobowe?
Biogen udostępnia Państwa dane osobowe osobom trzecim. Możemy udostępniać dane osobowe
spółkom z grupy Biogen w celach opisanych w niniejszej Informacji. Biogen może korzystać z usług
osób trzecich, w ramach których konieczne może być udostępnienie takim osobom danych osobowych.
Obejmuje to usługodawców wspierających Biogen w zakresie czynności przetwarzania przez nas
danych, np. poprzez zapewnienie technologii w chmurze oraz urządzeń do przechowywania danych.
Takie przekazywanie danych może obejmować przekazywanie danych poza Państwa kraj do krajów,
które nie wprowadziły poziomu ochrony równorzędnego względem poziomu ochrony Państwa danych
osobowych na mocy przepisów Państwa kraju albo europejskich przepisów dotyczących ochrony
danych. W takich przypadkach Biogen podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych przy ich przekazywaniu do takich krajów, na
przykład poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych, jeżeli jest to konieczne. Na
Państwa żądanie Biogen przekaże dodatkowe informacje dotyczące odbiorców danych osobowych
i umów dotyczących przekazywania danych zawartych z odbiorcami spoza Państwa kraju lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Biogen może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli
uważa to za konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ochrony
żywotnych interesów dowolnej osoby, albo gdy jest to konieczne do dochodzenia, ustalenia albo obrony
praw przysługujących Biogen. Jeśli inny podmiot nabędzie całość albo istotną część przedsiębiorstwa
albo majątku Biogen, Państwa dane osobowe mogą być ujawnianie w związku z taką sprzedażą.
Biogen przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,
do których zostały one zgromadzone oraz zgodnie ze wszystkimi wskazanymi okresami
przechowywania wymaganymi na mocy prawa.

Jakie prawa mi przysługują?
Mogą Państwo kontaktować się z Biogen w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp do swoich
danych osobowych albo zażądać informacji dotyczących danych osobowych na Państwa temat, które
przechowujemy (takich jak źródła danych osobowych). Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu
swoich danych osobowych z uzasadnionych przyczyn, zażądać ograniczenia ich przetwarzania oraz
ich sprostowania albo usunięcia.
Dane kontaktowe
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych „administrator danych” to podmiot prawny
odpowiedzialny za ochronę Państwa danych osobowych i wspierający Państwa w wykonywaniu prawa
do ochrony danych osobowych. Biogen jest administratorem Państwa danych osobowych
w odniesieniu do niniejszej Informacji. W przypadku pytań albo wątpliwości związanych z niniejszą
Informacją albo przetwarzaniem Państwa danych osobowych albo też jeżeli chcieliby Państwo
skorzystać z określonych powyżej praw, prosimy skontaktować się z pracownikiem Biogen, z którym
pozostajecie Państwo w kontakcie. Mogą Państwo również kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych Biogen, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@biogen.com. W razie potrzeby mogą
Państwo wnieść skargę do właściwego miejscowo dla siebie organu ochrony danych, jeżeli uznają
Państwo, że naruszone zostało Państwa prawo do prywatności.

