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KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OCHOTNIKA DO BADAŃ KLINICZNYCH
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z
poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest BIOKINETICA Spółka Akcyjna
(zwana dalej Administratorem).
Z Administratorem można się skontaktować:
•
•
•

pisemnie pod adresem ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów
telefonicznie pod numerem +48 22 188-14-40
drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres office@biokinetica.com

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych powołanym u Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
•
•

pisemnie pod adresem ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów
drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres iod@biokinetica.com

3. W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu Twojego ewentualnego uczestnictwa w bieżących
lub przyszłych rekrutacjach do badań klinicznych prowadzonych przez BIOKINETICA S.A. wraz
z możliwością kontaktu z Tobą drogą elektroniczną (email, sms) i telefonicznie w tym celu.
Część Twoich danych będziemy przetwarzali w celu przekazywania Tobie informacji o ofertach,
towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora (tak zwana
komunikacja marketingowa).
4. W jaki sposób profilujemy dane?
W celu ustalenia czy spełniasz warunki na uczestnictwo w konkretnym badaniu klinicznym stosujemy
profilowanie. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych uzyskanych
przez Administratora podczas Twojej rejestracji do bazy kandydatów do badań klinicznych
prowadzonych przez BIOKINETICA S.A. Zawsze te decyzje będą podejmowane z udziałem personelu
Administratora.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla potrzeb rekrutacji do badań klinicznych będzie w
stosunku do danych szczególnej kategorii (o zdrowiu) – Twoja wyraźna zgoda (art.9 ust.2 lit.a RODO),
a dla pozostałych danych – Twoja zgoda (art. 6 ust.1 lit.a RODO)
Podstawą prawną dla celów komunikacji marketingowej jest Twoja zgoda (art. 6 ust.1 lit.a RODO) w
związku z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego oraz w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
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6. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące
liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze
wrażliwym, Twoje dane mogą być przekazywane:
•

podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom
hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach.
• podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną względem
Administratora.
7. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Graniczny?
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim
wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
Masz prawo do przenoszenia danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do
innego administratora na podstawie udzielonej zgody.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych.
9. Jakie Twoje dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
•
•
•
•

dane identyfikujące Twoją tożsamość,
dane adresowe i kontaktowe
dane o stanie zdrowia i stylu życia,
dane o uczestnictwie w badaniach klinicznych

10. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Ponieważ Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy je przetwarzać do
czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
11. Informacja o wymogu podania danych
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, a od ich podania uzależnione jest przetwarzanie w celu
Twojego uczestnictwa w rekrutacjach do badań klinicznych prowadzonych przez BIOKINETICA S.A.

