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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA 

(„PSZ”)  

 

Niniejsza informacja o ochronie danych ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób 

Twoje dane osobowe (tj. informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Twoją 

osobę) są przetwarzane przez Jazz Pharmaceuticals UK Limited („Jazz Pharmaceuticals”). 
Informacja wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane 

osobowe oraz w jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa w zakresie prywatności.  
 

Dla celów europejskich przepisów o ochronie danych, firma Jazz Pharmaceuticals jest 

administratorem danych osobowych. Może ona pełnić tę odpowiedzialność samodzielnie lub 

wspólnie z innymi firmami z grupy Jazz Pharmaceuticals (działając jako „współadministrator”). 

 

Zbieranie danych osobowych 

 

Jazz Pharmaceuticals zbiera dane osobowe z różnych źródeł. W większości przypadków Jazz 

Pharmaceuticals uzyska informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy: 

 wchodzisz w interakcje z pracownikami lub przedstawicielami firmy Jazz 

Pharmaceuticals; 

 uczestniczysz lub wnioskujesz o uczestnictwo w działaniach związanych z Jazz 

Pharmaceuticals, takich jak badania kliniczne, działalność rad doradczych lub 

konsultacje; 

 rejestrujesz się na wydarzenia sponsorowane przez Jazz Pharmaceuticals (w tym 

wydarzenia online); i 

 kontaktujesz się z Jazz Pharmaceuticals w celu uzyskania informacji medycznych lub w 

kwestiach dotyczących bezpieczeństwa lub jakości. 

 

Jazz Pharmaceuticals może również zbierać Twoje dane osobowez alternatywnych źródeł, w tym 

między innymi z publicznie dostępnych źródeł (takich jak strony internetowe, media 

społecznościowe i inne platformy cyfrowe, bazy danych publikacji, czasopisma, stowarzyszenia, 

witryny redakcyjne, rejestry krajowe, katalogi zawodowe i bazy danych osób trzecich 

wykonujących zawody medyczne) lub od zewnętrznych sprzedawców oraz dostawców usług 

działających w imieniu Jazz Pharmaceuticals. 

 

Jazz Pharmaceuticals przechowuje jedynie informacje o Tobie niezbędne do zarządzania relacją 

z Tobą. W zależności od relacji, Jazz Pharmaceuticals może uzyskać informacje o Tobie, w tym:  

 Informacje ogólne: imię i nazwisko, adres pocztowy i/lub adres e-mail, numer telefonu, 

data urodzenia, informacje dotyczące płatności, dane identyfikacyjne wydane przez rząd 

(np. paszport, numer identyfikacji podatkowej), umowy, preferencje dotyczące 

komunikacji, warunki specjalne (preferencje/wymogi żywieniowe, informacje o 

dostępności);  
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 Informacje zawodowe: takie jak tytuł pracowniczy, informacje edukacyjne, kwalifikacje 

zawodowe, historia przepisywania leków, doświadczenie zawodowe, licencje zawodowe, 

sieci i podmioty stowarzyszone, programy i działania, w których uczestniczyłeś, 

publikacje autorstwa lub współautorstwa, nagrody, członkostwo w zarządach, 

profesjonalne konferencje i wydarzenia, status zatrudnienia, rankingi wpływów.  

 Informacje dotyczące oceny: takie jakszczegółowe informacje o interakcjach z Jazz 

Pharmaceuticals, w tym między innymi dotyczące tego, jakie spotkania odbyły się w Jazz 

Pharmaceuticals, omówione tematy, Twoja wiedza i pytania, które miałeś na temat 

działalności i produktów Jazz Pharmaceuticals, jaki rodzaj materiału Jazz 

Pharmaceuticals przedstawiło Tobie oraz wszelkie informacje zwrotne, które podałeś, jak 

również Twoje opinie i procedury dotyczące przepisywania, procedury dotyczące 

pacjentów i diagnozy oraz podobne informacje. 

 Informacje dotyczące przejrzystości: informacje dotyczące płatności, świadczonych 

usług, faktur oraz informacje związane z podatkami. 
 

Wykorzystanie danych osobowych 

 

Jazz Pharmaceuticals może przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach w zależności od 

rodzaju interakcji, jakie Jazz Pharmaceuticals prowadzi z Tobą: 

 

 Prowadzenie działalności:na przykład, zarządzanie relacjami z Tobą (np. poprzez 

obsługiwanie bazy danych przechowującej zapisy interakcji z pracownikami służby 

zdrowia lub zarządzanie planowaniem wizyt, a także raportowanie wizyt); zapraszanie 

Cię na swoje wydarzenia lub do udziału w nich; odpowiadanie na Twoje prośby i 

zapewnianie skutecznego wsparcia; dostarczanie odpowiednich, adekwatnych i 

aktualnych informacji o chorobie, a także o produktach i usługach Jazz Pharmaceuticals; 

śledzenie działalności Jazz Pharmaceuticals (np. mierzenie interakcji lub sprzedaży, 

liczba spotkań/wizyt);  

 Przestrzeganie przepisów prawnych, regulacji, najlepszych praktyk branżowych oraz 

obowiązków etycznych: na przykład; zgłaszanie interakcji z PSZ w celu zapewnienia 

przejrzystości; przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulacji i poleceń agencji 

rządowych (np. przestrzeganie obowiązków związanych z rejestrowaniem danych w 

zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i sprawozdawczości); oraz 

zgodność ze standardami branżowymi i politykami; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykrywanie i zapobieganie oszustwom: na przykład w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, zapewnienia bezpiecznego 

środowiska na wydarzeniach, w obiektach lub sieciach Jazz Pharmaceuticals. 

 Każdy inny cel, który jest istotny w relacji między Jazz Pharmaceuticals a PSZ. 
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Firma Jazz Pharmaceuticals przetwarza również informacje do innych celów, tam, gdzie jest to 

zgodne z prawem (na przykład do celów archiwalnych, naukowych lub badań rynkowych) lub 

gdy jest do tego prawnie zobowiązana. 

 

Podstawa prawna przetwarzania 

 

Jazz Pharmaceuticals może przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej z 

poniższych podstaw prawnych: 

 Twoja zgoda: W niektórych przypadkach Jazz Pharmaceuticals może poprosić o zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadkach, gdy Jazz Pharmaceuticals 

przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, dostarczy Ci bardziej 

szczegółowych informacji w momencie uzyskania zgody. 

 Zgodność z obowiązującymi przepisami lub wykonanie umowy: W szczególnych 

okolicznościach Jazz Pharmaceuticals może wymagać przetwarzania Twoich Danych 

osobowych w celu przestrzegania odpowiednich przepisów/regulacji lub wypełnienia 

zobowiązań wynikających z umowy, której jesteś przedmiotem. 

 Uzasadnione interesy Jazz Pharmaceuticals: Jazz Pharmaceuticals może przetwarzać 

Twoje dane osobowe w swoich bazach danych klientów w oparciu o swoje uzasadnione 

interesy, takie jak komunikowanie się z Tobą i zarządzanie interakcjami z Tobą w 

odniesieniu do produktów i usług Jazz Pharmaceuticals (w tym planowanie potencjalnej 

współpracy, kontaktów, wizyt i spotkań), badań naukowych i możliwości edukacji.  

 

Udostępnianie danych osobowych 

 

Jazz Pharmaceuticals może ujawnić Twoje dane osobowe:  

 

(i) podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług (np. dostawcom usług 

płatniczych, dostawcom hostingu baz danych) i doradcom; 

(ii) agencjom zapobiegania oszustwom i organom ścigania;  

(iii) sądom, rządowym i pozarządowym organom regulacyjnym i rzecznikom praw 

obywatelskich;  

(iv) wszelkim osobom trzecim, które nabywają lub są zainteresowane nabyciem 

całości lub części aktywów lub udziałów Jazz Pharmaceuticals, lub które zastąpią 

Jazz Pharmaceuticals w prowadzeniu całości lub części swojej działalności, w 

drodze fuzji, przejęcia, reorganizacji lub w inny sposób; lub  

(v) w zakresie, w jakim jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, w tym w celu 

zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego lub 

wniosku rządowego, lub gdy Jazz Pharmaceuticals uważa w dobrej wierze, że 

ujawnienie jest wymagane prawem lub Jazz Pharmaceuticals ma uzasadniony 

interes w ujawnieniu informacji, na przykład, gdy jest to konieczne w celu 

ochrony praw i własności Jazz Pharmaceuticals.  
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Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych  

 

Jazz Pharmaceuticals może ujawnić dane osobowe odbiorcom (jak opisano powyżej) 

znajdującym się za granicą w kraju, który może nie mieć ustanowionych przepisów o ochronie 

danych osobowych równoważnych z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. W takim 

przypadku Jazz Pharmaceuticals podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  

 

Niektórzy międzynarodowi odbiorcy Twoich danych osobowych mogą podpisać specjalne 

umowy z Jazz Pharmaceuticals w celu zapewnienia ochrony prawnej przekazywanych danych 

osobowych (np. „Standardowe klauzule ochrony”).  

 

Możesz poprosić o dalsze informacje, korzystając z danych kontaktowych poniżej. 

 

Przechowywanie danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do 

realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie danych. Jazz Pharmaceuticals 

będzie przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Zarządzania Dokumentacją. 

Należy pamiętać, że dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego lub zezwalają 

na to obowiązujące przepisy prawa lub regulacje. 

 

Twoje prawa 

 

Masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych, które mogą 

podlegać ograniczeniom i/lub zastrzeżeniom. Należą do nich prawo do: 

 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia lub usunięcia tych danych; 

 ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

 przenoszalności danych (tj. zażądania kopii danych osobowych, które mają zostać 

przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w formacie cyfrowym); i 

 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosownych przypadkach. 

 

Masz również prawo złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do 

lokalnego organu ochrony danych. 

 

Jak skontaktować się z Jazz Pharmaceuticals 

 

Wszystkie Twoje wnioski, zapytania lub skargi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie 

danych lub związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym wszystkie wnioski 
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opisane w sekcji „Twoje prawa” powyżej, powinny być przesyłane na piśmie do inspektora 

ochrony danych Jazz Pharmaceuticals na następujący adres: Jazz Pharmaceuticals, Data 

Protection Officer, 84 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, Francja, lub e-mailem na 

adres:dpo@jazzpharma.com. 
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