ABCD
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 14
RODO, W ZWIĄZKU Z OTRZYMYWANIEM OD WSPÓŁPRACUJĄCYCH HURTOWNI
WETERYNARYJNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY.
W związku ze współpracą z hurtowniami produktów leczniczych weterynaryjnych, które zajmują
się dystrybucją naszych produktów, otrzymujemy od hurtowni informacje dotyczące sprzedaży.
Ponieważ nie zawsze posiadamy dane kontaktowe do podmiotów, których dane otrzymujemy, a
mogą to być również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poniżej
prezentujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka
1, 02-797 Warszawa.
Kontakt do Administratora: adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699
0 699
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.
Administrator danych otrzymuje od Hurtowni z którymi współpracuje, dane osobowe w zakresie: nazwa
firmy, NIP oraz informacja o sprzedaży produktów Boehringer Ingelheim (nazwa produktu, ilość, data
sprzedaży).
Cel i podstawa prawna oraz czas przechowywania danych osobowych
 Cele marketingowe, w tym analiza sprzedaży pod kątem potencjału nabywczego i ocena
skuteczności tych działań, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
Odbiorcy danych
 upoważnieni pracownicy administratora danych,
 usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call
Center, dostawcy usług IT, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni
pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Boehringer
Ingelheim usług
Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego Grupy Boehringer Ingelheim przekazujemy dane
osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio
zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają
certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub poprzez podpisanie z podmiotem w
państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, do ograniczenia
przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych,.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

