W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ANPHARM,
posiada Pani/Pan szereg uprawnień.
Przysługujące Pani/Panu prawa

Na czym polega Pani/Pana prawo?

prawo dostępu do danych osobowych
– art. 15 RODO

Może się Pani/Pan domagać informacji o tym,
jakie dane osobowe przetwarza ANPHARM,
w tym otrzymania kopii swoich danych
osobowych przetwarzanych przez ANPHARM.

prawo sprostowania danych osobowych
– art. 16 RODO

Może się Pani/Pan domagać poprawienia
Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, lub
uzupełnienia danych, które są niekompletne.
Administrator może żądać udokumentowania
podstawy poprawienie (sprostowania danych)

prawo usunięcia danych osobowych
(„prawo do bycia zapomnianym”)
– art. 17 RODO

W niektórych przypadkach może Pani/Pan
domagać się od ANPHARM usunięcia
wszystkich swoich danych m.in. w razie
cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy
Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie
z prawem.
Nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z tego
uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez
ANPHARM wynika z realizacji przepisów prawa.

prawo sprzeciwu
– art. 21 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł w dowolnym
momencie domagać się wstrzymania
przetwarzania Pani/Pana danych przez
ANPHARM z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją w wypadku, w którym
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do
celów wynikających prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez ANPHARM lub
stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk
i analiz).
W takim wypadku ANPHARM przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba
że:
• będą istnieć ważne prawnie i
uzasadnione podstawy do ich
przetwarzania, nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności;
lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

prawo ograniczenia przetwarzania
danych osobowych
– art. 18 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się
„zablokowania” Pani/Pana danych (tj.
zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych
poza ich przechowywaniem przez ANPHARM
w określonych sytuacjach, m.in. czasie
niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą
one dalej potrzebne ANPHARM, lecz ich
przechowywanie będzie Pani/Panu potrzebne
np. do ochrony Pani/Pana praw.
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Przysługujące Pani/Panu prawa

Na czym polega Pani/Pana prawo?

prawo do przenoszenia danych
osobowych
– art. 20 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się
otrzymania Pani/Pana danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
Będzie Pani/Pan mogła/mógł żądać uzyskania
danych lub przesłania tych danych bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile będzie to
technicznie możliwe

prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - art. 77 RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W razie podejrzenia naruszenia przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych
(np. gdy uważa Pani/Pan, że ANPHARM
podczas przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych narusza Pani/Pana prawa albo ich
nie wykonuje) przysługuje Pani/Panu prawo do
złożenia skargi do właściwego organu
nadzorczego.
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