DANE OSOBOWE
Niniejsza Strona nie wymaga rejestracji Użytkowników na potrzeby przeczytania zawartej w
niej treści. Niemniej jednak na Stronie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników,
umożliwiające korzystanie z jej funkcjonalności, w tym zbierane automatycznie podczas
przeglądania Strony, takie jak dane techniczne urządzeń, z których korzystają Użytkownicy
przeglądając Stronę oraz inne dane dotyczące korzystania przez Użytkowników ze Strony.
Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PFM. Kontakt z administratorem
możliwy jest pod adresem: ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, adresem e-mail:
odo.pfm@pierre-fabre.com oraz pod numerem telefonu: 22 559 63 00.
PFM przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej: "RODO".
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie: (i) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w
celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora danych, np. tworzenie analiz statystycznych, dochodzenie ewentualnych
roszczeń w postępowaniu sądowym, oraz (ii) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażonej przez
Użytkownika zgody. Dane osobowe są przetwarzane przez PFM w celu umożliwienia
Użytkownikom przedstawienia materiałów edukacyjnych, w celu analitycznym, tj.: badania i
analizowania aktywności na stronie internetowej administratora, a także w celu ustalenia,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
"Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców: (i) dostawcom usług i infrastruktury informatycznej i technicznej w związku z
działaniem Strony oraz administratora oraz (ii) innym spółkom z grupy Pierre Fabre. Podmioty
te zobowiązane są chronić dane osobowe Użytkowników, stosując odpowiednie środki
bezpieczeństwa. PFM zapewnia, że dane osobowe Użytkowników zebrane w ramach Strony
nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim niż wskazane powyżej, chyba że: (i)
Użytkownicy wyrażą na to zgodę, (ii) obowiązek przekazania tych danych wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa - administrator może udostępnić dane
osobowe Użytkowników w szczególności na żądanie podmiotów uprawnionych, np.:
organów ścigania, innych organów państwowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych."
"W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące
prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane te są
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Użytkownikom przysługuje
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt
z PFM na dane teleadresowe, wskazane powyżej. Jeżeli dane osobowe zebrane przez
administratora nie będą już niezbędne do celów, do których zostały uzyskane i administrator
nie będzie zobowiązany do ich przechowywania na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, dane zostaną usunięte lub zniszczone. Dane osobowe mogą być również
przechowywane przez okres 10 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. PFM
zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu o jeden rok z uwagi na możliwość
zgłoszenia roszczenia w ostatnim dniu upływającego terminu przedawnienia, czy doręczeniu
żądania po upływie terminu przedawnienia. W celu ujednolicenia procesu usuwania danych

powyższe terminy liczone będą od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych
osobowych. "
OCHRONA
Jako że internet jest siecią otwartą, PFM nie może zagwarantować, że osoby trzecie nie
zdobędą dostępu do danych w wyniku oszustwa. PFM nie kontroluje ryzyka związanego z
internetem oraz sposobem, w jaki on funkcjonuje. Użytkownik powinien być świadom, że
istnieje ryzyko odizolowanego przypadku utraty danych lub naruszenia poufności danych
przesyłanych za pomocą tej sieci.

