Contact Pharm Sp. z o.o. – S.K.A.
Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. „RODO”
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Administrator Danych
1

Administratorem Danych Dalej jako „Contact Pharm” lub „Administrator

Danych” czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe jest Contact Pharm Sp. z o.o. – S.K.A. z siedzibą w Łodzi, ul.
Żeligowskiego
8/10;
90-753
Łódź,
operator
strony
internetowej
www.contactpharm.pl oraz internetowej platformy handlowej (dalej jako:
„Targi Farmaceutyczne”) dostępnej
www.contactpharmtargi.pl.
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Pozyskanie i przetwarzanie danych
1 Dane osobowe pozyskiwane są przez Contact Pharm poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie Targi Farmaceutyczne.
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Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez Contact Pharm;
b) kontaktowania się z podmiotem przekazującym dane osobowe w celach
związanych ze ofertą Contact Pharm;
c) założenia i zarządzania kontem (kontami) oraz zapewnienia sprawnego
funkcjonowania konta w tym usuwania problemów technicznych;
d) przekazywania złożonych zleceń nabycia oferowanych produktów do hurtowni
farmaceutycznych lub producentów farmaceutycznych oferujących produkty, na
które zostały złożone zamówienia za pośrednictwem założonego w toku
rejestracji konta;
e) obsługi ewentualnych reklamacji;
f) prowadzenia ewentualnych działań marketingowych w tym przesyłania
newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty standardowej,
kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi aktywnościami
marketingowymi i informacyjnymi za pośrednictwem kanałów telefonicznych,
emailingowych i pocztą standardową;
g) dokonywania analiz pod kątem funkcjonalności platformy Targi Farmaceutyczne i
strony www.contactpharm.pl w tym analiz zainteresowań i potrzeb podmiotów
odwiedzających wskazane strony internetowe oraz analiz statystycznych;
h) organizacji konkursów, akcji promocyjnych oraz obsługi próśb przekazywanych
za pośrednictwem formularza kontaktowego;
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i) zapisywania danych w plikach cookies w
wskazanych w punkcie 1 powyżej stron www;
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Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w
dowolnym momencie poprzez przekazanie informacji o wycofaniu zgody na
podane dane kontaktowe. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie
zostanie wycofana.
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Rodzaj
podawanych
danych
kontaktowych
oraz
uprawnienia w zakresie podawanych danych osobowych
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W celu umożliwienia korzystania z pełnej oferty platformy Targi
Farmaceutyczne wymagane jest podanie następujących danych:

a)

adres e-mail,

b)

login,

c)

hasło,

d)

adres podmiotu zainteresowanego korzystaniem z platformy Targi
Farmaceutyczne,

e)

telefon kontaktowy,
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Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne. W
przypadku nie podania danych osobowych, korzystanie platformy Targi
Farmaceutyczne nie będzie możliwe.
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Contact Pharm zapewnia wykonanie praw wynikających z przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych tj. w szczególności prawo
sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do danych
osobowych, prawo ich modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przeniesienia danych osobowych lub do ich usunięcia.
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Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez Contact Pharm do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
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Pozyskane przez Contact Pharm dane osobowe mogą być przekazane
stronom transakcji dokonywanych na platformie Targi Farmaceutyczne
oraz innym podmiotom, z którymi Contact Pharm posiada lub będzie
posiada odpowiednie umowy na przekazanie danych osobowych.
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Okres przechowywania danych osobowych
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Dane osobowe przechowywane są przez Contact Pharm przez okres
współpracy z podmiotem przekazującym dane osobowe oraz
maksymalnie przez okres 10 lat po zakończeniu takiej współpracy lub
do momentu wniesienia przez podmiot przekazujący dane osobowe
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sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w zależności od tego, które z
tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
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Dane kontaktowe Administratora Danych
1

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu
danych osobowych przez Administratora Danych oraz w celu
ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy napisać na poniższe dane kontaktowe:

Contact Pharm Sp. z o.o. – S.K.A.
Ul. Żeligowskiego 8/10
90-753 Łódź
lub adres e-mailowy:
rodo@contactpharm.pl
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