POLITYKA PRYWATNOŚCI EUROFINS DERMSCAN POLAND
Jeżeli jesteś osobą, która bierze udział w naszych badaniach, administratorem Twoich danych
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Kto jest administratorem
osobowych jest Eurofins Dermscan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-288, ul.
moich danych?

Matuszewskiego 12.
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Z kim mogę się
kontaktować w We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
kwestiach związanych z Eurofins Dermscan Poland Sp. z o.o., możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
przetwarzaniem moich Danych Osobowych dostępnym pod adresem mailowym: iodo@dermscan.pl.
danych osobowych?
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Jakie jest źródło moich naszej stronie internetowej lub w wersji papierowej po wizycie w naszym ośrodku. Jeśli
danych? wypełniłeś ankietę internetową musisz stawić się na weryfikację i potwierdzenie danych z

Twoje dane przekazywane są przez Ciebie dobrowolnie za pomocą ankiety wypełnianej na

dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.
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Jaki jest zakres
przetwarzanych przez
Dermscan moich danych
osobowych?

W celu rekrutacji badania i realizacji umowy, zbieramy następujące dane: imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, e-mail. Dane dotyczące jednostek chorobowych,
przyjmowanych leków, nałogów, koloru skóry i indywidualnych cech dotyczących skóry twarzy,
ciała i włosów.

Cel przetwarzania
Zgłoszenie się do bazy osób chętnych do udziału w
badaniach kosmetycznych.
Rekrutacja osób chętnych do udziału w badaniu
spełniających odpowiednie kryteria danego badania.
Do kontaktu z Tobą pod podanym przez Ciebie
numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np.
umówić Cię na badanie lub przypomnieć o ustalonej
wizycie (SMS/ telefon).
Podczas wizyty włączeniowej do badania Twoje dane
znajdują się na papierowej liście ochotników. Aby
sprawdzić czy jesteś tą osobą, którą dział rekrutacji
zapisał na badanie (nie inną osobą trzecią)
weryfikujemy Twoją tożsamość poprzez okazanie
W jakim celu Twojego dokumentu tożsamości lub innego ze
przetwarzamy Twoje zdjęciem.
dane osobowe? Podczas wizyty włączeniowej do badania Twoje dane
osobowe umieszczasz w jednym z dokumentów
badania - Formularz Świadomej Zgody.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych
(RODO)

Podczas wizyty włączeniowej do badania podpisujesz
również umowę o dzieło (konieczna do wypłaty
wynagrodzenia).
Dane księgowe (umowa, rachunek) przekazywane są
do kancelarii księgowej w celu prawidłowej realizacji
zawartej umowy, w szczególności w celach
podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy
szczególne tego wymagają.
Dane zbierane podczas badania w formie
pseudominizowanej trafiają do raportu badania, który
zostaje wysyłany do klienta (w formie
elektronicznej/papierowej).
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Wszystkie dane cyfrowe (pseudonimizowane)
zbierane podczas badania przechowywane są na
naszych serwerach.
Wszystkie dokumenty papierowe zbierane podczas
badania po napisaniu raportu badania przekazywane
są do firmy archiwizującej.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom leczniczym, współpracującym z
Komu przekazywane są
Eurofins Dermscan Poland Sp. z o.o. w celu realizacji badań oraz dostawcom usług
moje dane osobowe?
informatycznych, księgowych, prawnych i archiwizacyjnych.
Eurofins Dermscan Poland Sp. z o.o. nie przekazuje Twoich pełnych danych innym podmiotom
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Czy moje dane są
poza Unią Europejską. W przypadku przetwarzania spseudonimizowanych danych w spółce
przekazywane poza Unią
zależnej (filii Dermscan) poza Unią Europejską, zapewniamy, że poziom ochrony Twoich danych
Europejską?

będzie równy poziomowi wymaganemu w Unii Europejskiej.

Twoja ankieta internetowa (niepotwierdzona, patrz punkt 3) przechowywana jest przez okres 3
miesięcy, po tym czasie jest automatycznie kasowana z systemu.
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Przez jaki czas
przetwarzane są moje Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres min. 10 lat zgodnie z wytycznymi Dobrych
dane osobowe?

Praktyk Badań Klinicznych. Dane księgowe (umowa i rachunek) przechowujemy przez okres
wymagany obowiązującymi przepisami, minimum 6 lat.
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W każdym momencie masz prawo do dostępu do treści swoich danych oraz praw do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innych
administratorów, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
Jakie mam prawa? momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
UODO gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizyczne.
UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10

Definicje i skróty? 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.
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