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OGÓLNA KLAUZULA 

INFORMACYJNA DLA KONSUMENTA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 RODO, Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:  

 I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, KRS nr 0000273505. 

II. Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@biogened.pl  albo pisemnie na adres 

siedziby Spółki.   

III.  Zakres przetwarzanych danych: 

Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, udostępnione nam przez 

Panią/Pana w dowolnej formie (np. telefonicznie, e-mailowo lub w treści złożonego nam Formularza 

zgłoszeniowego), w tym: imię, nazwisko, dane do kontaktu, dane dotyczące zdrowia, a w niektórych 

wypadkach również wizerunek oraz numer rachunku bankowego. 

IV. Cele i podstawy przetwarzania: 

Określiliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana 

dane w celu realizacji działań zmierzających do wypełnienia celów, wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Spółki BIOGENED S.A. (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w 

szczególności w celu udzielenia Pani/ Panu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, dotyczące 

naszych produktów. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi również Państwa 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku 

zgłoszenia przez Państwa reklamacji lub roszczeń z tytułu gwarancji będziemy przetwarzać Pani/Pana 

dane w celu ich rozpoznania (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 577,580 Kodeksu 

cywilnego). 

V. Prawo do sprzeciwu: 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy 

w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla naszej spółki ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Pani/Pana 

dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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VI.  Okres przechowywania danych:  

Państwa dane osobowe są przechowywane w siedzibie BIOGENED S.A. przez okres odpowiadający 

ogólnemu terminowi przedawnienia roszczeń.  

VII.  Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe są przekazywane właściwym organom, naszym doradcom, dostawcom usług 

informatycznych, prawnych, pocztowych lub kurierskich.  

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym przetwarzanie przez 

BIOGENED S.A. Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i 

zgodne z prawem.  

 

IX.     Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia 

odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie lub w celu realizacji działań zmierzających do 

wypełnienia celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki BIOGENED S.A. 

X.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

  

 


