POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

DEFINICJE

1.1. Administrator – Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 526977, o kapitale zakładowym w wysokości: 959 491,00 zł, posiadająca numer NIP:
521 340 75 50, numer REGON: 140706830.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii.
1.3. Polityka –polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie 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.
1.5. Strona internetowa– strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem
www.verco.net.pl.
1.6. Użytkownik – personel medyczny korzystający ze Strony internetowej.

2.

PRZETWARZANIE DANYCH

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgromadzone poprzez formularz zgłoszeniowy
do wyrażania zgód (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies).
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2.2. Administrator udostępnia formularz zgłoszeniowy dla personelu medycznego, w celu wyrażenia zgód na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora. W zależności od wyrażonej zgody dane
przetwarzane będę w celu:
1)

w celu bezpośrednich odwiedzin, promocji produktów, przekazywania próbek produktów oraz
wysyłki informacji o produktach;

2)

otrzymywania informacji o produktach drogą elektroniczną (e-mail) ;

3)

otrzymywania informacji o produktach za pośrednictwem telefonu (połączenia przychodzące)
(kontakt będzie dokonywany wyłącznie przez przedstawiciela medycznego);

4)

otrzymywanie informacji o produktach za pośrednictwem telefonu (wyłącznie otrzymywanie
wiadomości SMS/MMS);

5)

kontaktu za pomocą telekonferencyjnych narzędzi w celu zdalnej komunikacji i prezentacji
produktów.

2.3. Formularz zgłoszeniowego powinien być wypełniony wyłącznie przez uprawniony personel medyczny,
którego dane dotyczą.
2.4. Adminisrator ma prawo do weryfikacji poprawności danych poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.
2.5. Podnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Każdą zgodę
można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej wycofaniem.
2.6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora - Verco S. A. Wyrażone zgody nie
zastępują uprzednio wyrażonych zgód dla HDM Polska sp. o.o. i Verco S.A.
2.7. Odbiorcą danych osobowych są dostawcy usług współpracujący z Administratorem np. dostawcy usług
IT, firmy kurierskie, a także dostawcy innych usług niezbędnych do realizacji procesów Administratora.
2.8. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania wyrażonej zgody. Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik posiada prawo:
1)

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych
osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich
usunięcia.

2)

Prawo uzyskania kopii danych.

3)

Prawo do sprostowania – Użytkownicy mogą zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są
one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

4)

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie
nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

5)

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownicy mogą żądać zaprzestania dokonywania operacji na
danych osobowych do czasu ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

6)

Prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub zawartej
umowy Użytkownicy mają prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do
innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

7)

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą,
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania
danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub
statystycznych ). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie
Administratora.
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8)

Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma
prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.

9)

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej na adres
siedziby Administratora, lub drogą e-mailową na adres: daneosobowe@verco.pl
3.3. Odpowiedź będzie udzielana za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika kanału komunikacji:
listownie lub na adres e-mail z którego przesłano wniosek.

4.

PLIKI COOKIES

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika korzystającego ze Strony
internetowej. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej.
4.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu umożliwienia
Użytkownikowi skorzystania z formularza zgłoszeniowego. W związku z tym Administrator korzysta z
plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies
wykorzystywane w tym celu obejmują:plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage)oraz
„stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia
strony internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4.3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym
poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
4.4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez
odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby
usuwania plików cookies opisane są w wyszukiwarkach.

5.

DANE KONTAKTOWE

5.1. Administratorem danych osobowych jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S.
Wyszyńskiego 5, lok. 6U. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na powyżej wskazany adres
siedziby; przez email biuro@verco.com.pl; telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61.
5.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym
przez Verco S.A. Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@verco.pl.

6.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

6.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki
obowiązuje od 19.08. 2020 r.

3/3

