
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW 

 

Jaki jest cel niniejszej informacji? 

 Przy gromadzeniu i przetwarzaniu Danych Osobowych Klientów  bioMérieux Polska Spółka z 

o.o. jest zobowiązana do przestrzegania Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej 

"RODO") a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 

poz. 1000 z późn.zm.).  

 Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania Danych Osobowych jest prawem 

podstawowym. Niniejsze regulacje mają na celu sprecyzowanie i wzmocnienie ochrony praw 

osób, których dane dotyczą, obowiązków podmiotów, które określają cel oraz zgodnie z nim 

przetwarzają Dane Osobowe.  

 Celem niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności ("Informacja") jest poinformowanie 
Państwa w przejrzysty sposób, jako Klientów, o przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, w 
szczególności o rodzaju gromadzonych danych, przyczynie ich przetwarzania oraz o podstawie 
prawnej i okresie przechowywania danych, a także poinformowanie o prawach wynikających z 
RODO i powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa oraz 
o sposobie ich realizacji.  

 Niniejsza informacja dotyczy wszystkich Klientów bioMérieux Polska Spółka z o.o. Dostępna w 
Załączniku A Tabela zawiera listę wszystkich powiązanych informacji dotyczących czynności 
przetwarzania Danych Osobowych.  

 

Administrator danych i inspektor ochrony danych 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest bioMérieux Polska Spółka 
z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000127863 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Osobą 
reprezentującą Administratora danych jest Alexandre Schneider,  działający jako General Manager 
i którego dane kontaktowe są następujące: ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.  

bioMérieux Polska Spółka z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych ("IOD"), którego dane 
kontaktowe są następujące: Yves Raisin, bioMérieux SA, F-69280 Marcy l`Etoile, Francja, 
privacyofficer@biomerieux.com  (zwany dalej "Inspektorem ochrony danych").  

 

Podstawowe Definicje 

"Dane Osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („Osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;   
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"Przetwarzanie"  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie; 

"Administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie 

państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może 

zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;  

"Odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, dział lub inna organizacja, 

która otrzymuje Dane Osobowe, niezależnie od tego, czy jest to  strona trzecia.  Organy publiczne, 

które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie 

tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi 

zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;  

Z innymi przedmiotowymi definicjami mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych pod linkiem odsyłającym do RODO w polskiej wersji językowej: 

https://uodo.gov.pl/pl/404  

 

Ogólne zasady ochrony danych  

bioMérieux Polska Spółka z o.o. gromadzi i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych - zwane dalej "RODO") a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  (Dz. U. z 2018 poz. 1000). 

 

W jakim celu bioMérieux Polska Spółka z o.o. przetwarza Dane Osobowe?   

Zgodnie z art. 6 RODO każde przetwarzanie Danych Osobowych przez bioMérieux Polska Spółka 

z o.o., działającą jako Administrator danych, musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Danych 

Osobowych.   

"Podstawa prawna" to podstawa przetwarzania danych zgodnie z RODO. Oznacza to, że jeśli 
bioMérieux Polska Spółka chce przetwarzać Dane Osobowe, istnieje konieczność określenia 
konkretnych podstaw prawnych tego przetwarzania. RODO definiuje sześć zgodnych z prawem 
podstaw przetwarzania:  

- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

- w celu realizacji umowy bądź umów,  

- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora,  

- na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

- w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 

Każda z powyższych podstaw jest wystarczająca do przetwarzania danych osobowych.  
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W jaki sposób bioMérieux Polska Spółka z o.o. wykorzystuje Dane Osobowe?  

bioMérieux Polska Spółka z o.o. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z celami wymienionymi 
w tabeli w Załączniku A. W tabeli tej wyszczególniono głównie: 

- cel każdego przetwarzania,    

- podstawę prawną, na podstawie której przetwarzane są Dane Osobowe. 

 

Jakiego rodzaju Dane Osobowe są przechowywane przez bioMérieux Polska Spółka 
z o.o.?  

W zależności od czynności przetwarzania oraz jej celu, bioMérieux Polska Spółka z o.o. może 
gromadzić i przetwarzać różne kategorie Danych Osobowych, w szczególności:  

- dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, datę urodzenia,  

- dane kontaktowe: e-mail, numery telefonów, 

- informacje o zatrudnieniu: firma, numer pracownika, służbowy adres e-mail, numer telefonu 
służbowego, 

- informacje finansowe: numer konta bankowego, dane bankowe, 

- informacje dotyczące przeglądania: pliki cookie, adres IP, nazwa użytkownika, 

- informacje dotyczące wykształcenia i posiadanych umiejętności: życiorys, wykształcenie 
i historia szkoleń. 

 

W jaki sposób gromadzone są Dane Osobowe? 

bioMérieux Polska Spółka z o.o. gromadzi Dane Osobowe:  

- przekazane bezpośrednio za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego lub 
formularza papierowego, 

- pośrednio za pomocą aplikacji lub od osób trzecich.  

 

Jak długo bioMérieux Polska Spółka z o.o. przechowuje Dane Osobowe?    

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający okresu wymaganego do 

realizacji celów, dla których są przetwarzane, wypełnienia przez bioMérieux Polska Spółka z o.o. 

zobowiązań prawnych, regulacyjnych i kontraktowych oraz realizacji praw i obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

W związku z tym, okres przechowywania Danych Osobowych zostanie ograniczony do niezbędnego 

minimum, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych i/lub zaleceniach Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ( dalej jako: organ nadzorczy, PUODO ) dotyczących tej kwestii.  

 

Kim są odbiorcy Danych Osobowych i dlaczego bioMérieux Polska Spółka z o.o. 
może udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim?   

bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator Danych, może być zobowiązana do 

udostępniania całości lub części Danych Osobowych niektórym Odbiorcom, jednak zawsze zgodnie 

z celem ich przetwarzania oraz w niezbędnym do jego realizacji zakresie. 

bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator danych, może być zobowiązana do 

udostępnienia Danych Osobowych, w szczególności:  
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- wewnętrznym działom bioMérieux Polska Spółka z o.o., a także spółkom zależnym grupy 

bioMérieux, jeśli potrzebują dostępu do Danych Osobowych zgodnie z celem ich 

przetwarzania, 

- osobom trzecim, na przykład innym firmom, w tym zewnętrznym usługodawcom bioMérieux 

Polska Spółka z o.o., wymagając jednocześnie, aby osoby trzecie, podprzetwarzające dane 

zgodnie z RODO, dbały o bezpieczeństwo Danych Osobowych i traktowały je zgodnie 

z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.   

bioMérieux Polska Spółka z o.o. udostępnia Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli jest to 

wymagane przez prawo, gdy jest to konieczne do zarządzania stosunkiem prawnym, umownym lub 

stosunkiem pracy, albo gdy bioMérieux ma w tym uzasadniony interes. Wszystkie strony trzecie, 

które zobowiązują się do przetwarzania Danych Osobowych, muszą zapewnić odpowiednie środki 

bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez 

bioMérieux Polska Spółka z o.o. 

Niektóre władze mogą również wymagać od bioMérieux Polska Spółka z o.o. lub innych 

podmiotów przetwarzających Państwa Dane Osobowe, zgodnie z niniejszą klauzulą dokumentów 

lub informacji, które mogą zawierać Dane Osobowe dla celów prowadzonych postępowań: są to 

"upoważnione strony trzecie". Uprawnionymi stronami trzecimi mogą być w szczególności:  

- Organy podatkowe,  

- Organy ubezpieczenia społecznego,  

- Organy rządowe, 

- Organy odpowiedzialne za ubezpieczenia osobowe i dodatkowe świadczenia emerytalne, 

- Sądy oraz Prokuratura, a wypadkach niecierpiących zwłoki - także Policja lub inny 
uprawniony organ.  

 

Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy  ( EOG)  

bioMérieux Polska Spółka z o.o. może być zobowiązana do przekazania Danych Osobowych poza 

EOG , w szczególności do:  

- spółek zależnych grupy bioMérieux z siedzibą poza UE a także, 

- stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do zarządzania 

stosunkiem pracy lub innym stosunkiem zobowiązaniowym, a także w przypadku gdy 

bioMérieux Polska Spółka z o.o. ma w tym uzasadniony interes (jak wyjaśniono powyżej, 

w punkcie dotyczącym Odbiorców danych).   

bioMérieux Polska Spółka z o.o. zapewnia, że wprowadzone zostaną odpowiednie zabezpieczenia 
(takie jak narzędzia transferu, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję 
Europejską), zanim takie przekazanie danych będzie miało miejsce.  

 

Prawa odnoszące się do przetwarzania Danych Osobowych  

Jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z o.o. korzystają Państwo z praw, o których mowa w 

niniejszej Klauzuli Informacyjnej.   

W przypadku skorzystania z przysługujących praw, Administrator danych zobowiązuje się do 

udzielenia odpowiedzi bezzwłocznie, a w każdym razie nie dłużej niż w terminie jednego (1) miesiąca 

od otrzymania wniosku przez Inspektora Ochrony Danych. W razie potrzeby ten termin może zostać 

przedłużony o dwa (2) miesiące ze względu na złożoność sprawy lub liczbę wniosków. 

bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator Danych, poinformuje o przedłużeniu terminu 

i jego powodach w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku.   
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W przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, informacje zostaną domyślnie 

przekazane drogą elektroniczną, o ile to możliwe, chyba że wyraźnie zażądano, aby zostały one 

przekazane w inny sposób (np. w postaci dokumentu papierowego). 

Jeśli bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator Danych, nie zastosuje się do 

otrzymanego wniosku, poinformuje o tym bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu jednego (1) 

miesiąca od otrzymania wniosku, podając powody, dla których nie podejmie działań, 

a także poinformuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

i/lub do skorzystania z innych przysługujących środków prawnych.  

Prawa dotyczące Danych Osobowych zostały podsumowane poniżej. Prosimy o zwrócenie uwagi, 

że w zależności od sytuacji, prawa te mogą być ograniczone: 

 Prawo dostępu: jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z o.o.  mają Państwo prawo do 

uzyskania od bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administratora Danych, potwierdzenia 

czy Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez bioMérieux Polska Spółka z o.o., oraz 

do uzyskania dostępu do tych danych. 

 Prawo do sprostowania: jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z o.o. mają Państwo prawo 

zwrócić się do bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administratora Danych, z żądaniem 

o sprostowanie bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowych Danych Osobowych, lub o ich 

uzupełnienie. 

 Żądanie usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym"): jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z 

o.o. macie Państwo  prawo zwrócić się do bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako 

Administratora Danych, z wnioskiem o usunięcie Państwa Danych Osobowych bez zbędnej 

zwłoki.  

  

bioMérieux Polska Spółka z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe objęte 

wnioskiem w następujących przypadkach:  

- Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- Klient skorzysta z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, 

- Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

określonego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym, któremu bioMérieux Polska 

Spółka z o.o. podlega jako Administrator Danych,  

Jednak usunięcie danych nie może nastąpić w następujących przypadkach: 

- Przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji. 

- Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego określonego 

w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym, któremu podlega bioMérieux Polska 

Spółka z o.o., jako Administrator Danych.  

- Przetwarzanie jest niezbędne do określenia, wykonania lub obrony praw w sądzie. 

 

 Prawo do sprzeciwu: jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z o.o. mają Państwo prawo, w 

dowolnym momencie, wnieść sprzeciw z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji wobec 

przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako 

Administratora Danych. Nie można skorzystać z tego prawa, jeśli przetwarzanie jest wymagane 

przez prawo.  
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 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: jako Klienci bioMérieux Polska Spółka z o.o. 

mają Państwo prawo zażądać, aby bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator 

Danych, ograniczyła zakres przetwarzania Danych Osobowych w następujących przypadkach:    

- W przypadku gdy poprawność Danych Osobowych jest przez Państwa kwestionowana przez 

okres, który umożliwia bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administratorowi Danych, 

sprawdzenie poprawności Danych Osobowych.  

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo jako Klienci, sprzeciwicie się usunięciu 

Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. 

- bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administrator Danych, nie potrzebuje już Danych 

Osobowych do celów przetwarzania, ale są one nadal potrzebne Klientom, w celu określenia, 

wykonania lub obrony praw.  

 

 Prawo do żądania przeniesienia Danych Osobowych: macie Państwo jako Klienci bioMérieux 

Polska Spółka z o.o. prawo do otrzymywania Danych Osobowych, które zostały przekazane 

bioMérieux Polska Spółka z o.o., jako Administratorowi Danych, w ustrukturyzowanym, 

aktualnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego jak też do przeniesienia 

swoich Danych Osobowych do innych Administratorów Danych. bioMérieux Polska Spółka z 

o.o. nie może się temu sprzeciwić. Mają Państwo również prawo zażądać, aby Państwa Dane 

Osobowe zostały bezpośrednio przekazane przez bioMérieux Polska Spółka z o.o. innym 

Administratorom Danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje tylko wtedy, 

gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. 

 

Aby skorzystać z przysługujących praw, możecie Państwo jako Klienci bioMérieux Polska Spółka 

z o.o. przesłać swoją prośbę do IOD, wysyłając wiadomość  

e-mail na adres: privacyofficer@biomerieux.com 

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Niezależnie od innych środków administracyjnych lub prawnych, pracownik, który uważa, że jego 

Dane Osobowe zostały przetworzone w sposób naruszający RODO, przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa i zasady określone w niniejszej klauzuli, ma prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego.  

Aby dochodzić swoich praw, możecie Państwo jako pracownicy bioMérieux Polska Spółka z o.o. 

wyznaczyć w tym celu również organ, organizację lub organizację non-profit, która została 

zarejestrowana w odpowiedni i zgodny z prawem sposób, której cele statutowe są zgodne z 

interesem publicznym, i która działa na rzecz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, 

w ramach ochrony Państwa Danych Osobowych. 

Organizacja lub stowarzyszenie, o których mowa powyżej, posiadając odpowiednie upoważnienie 
może, w swoim imieniu i na Państwa rzecz, wnieść skargę do organu nadzorczego lub dochodzić 
roszczeń na drodze sądowej przeciwko Administratorowi Danych, Odbiorcy Danych lub 
podwykonawcy. 

* * * 

Alexandre Schneider Yves Raisin 

Przedstawiciel Administratora Danych Inspektor Ochrony Danych 
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Załącznik A: Tabela z listą procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów 

 

 

Managing 

Organization
Name

Purpose of 

Processing
Description

Legal Basis for 

Processing
Legitimate Interest

Parties who 

Access/Use Data

Location - Processor 

(Vendors)

Location - 

Destination / Access 

(Vendors)

Data Source
Automated Decision 

Making

Cross-Border 

Transfer 

Mechanism(s)

Data Retention

POLAND

CUSTOMERS 

COMPLAINT 

HANDLING Customer Service

Handling of customer 

complaints

It is necessary for the 

purposes of our (the 

organisation's) 

legitimate interests

Supporting business 

activity

Customer Service 

Reps, Quality

COGNIZANT - France, 

HCL TECHNOLOGIES - 

France, OODRIVE - 

France, 

SALESFORCE.COM 

FRANCE SAS - France, 

SPARTA SYSTEMS INC 

- United States

Indirectly from Asset 

or Vendor No

Standard Data 

Protection Clauses

+ 10 years 

+ 40 years for 

products linked to the 

blood transfusion 

safety

CLUSTER CENTRAL

CUSTOMERS ORDER 

MANAGEMENT

Performance, 

Customer Service, 

Supply Chain

Management of 

customer and 

distributor orders

It is necessary for the 

purposes of our (the 

organisation's) 

legitimate interests

Supporting business 

activity Supply Chain

COGNIZANT - France, 

HCL TECHNOLOGIES - 

France, 

SALESFORCE.COM 

FRANCE SAS - France, 

OXYA - France, SAP

Indirectly from Asset 

or Vendor No

Standard Data 

Protection Clauses

+ 10 years for 

customer orders


