
  

WYDANIE 1 (2020)  

 

 

Ogólna klauzula informacyjna  

dla pracownika w związku z transferem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 w zw. 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),dalej w skrócie „RODO”, informujemy 

ponadto, że: 

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych 

określone usługi. Siedziba tych podmiotów znajduje się w państwach trzecich, które: 

a) nie należną do strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) i wobec których 

Komisja Europejska wydała decyzje,  stwierdzające, że porządek prawny, panujący w tych 

państwach gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Do tych państw należą: 

Andora, Argentyna, Kanada, Guernsey, Wyspy Owcze, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Nowa 

Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj; 

b) nie należną do strefy EOG i wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji, stwierdzającej, 

że porządek prawny obowiązujący w tych państwach gwarantuje odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych. 

 

2. Państwa trzecie, inne niż wskazane w pkt 1 a) powyżej, nie zostały uznane przez Komisję Europejską 

za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Skutkować może 

to wystąpieniem zwiększonego ryzyka w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

przez podmioty z państw trzecich, w szczególności z uwagi na brak istnienia w państwach trzecich 

organu nadzorczego. Wszelkie skargi związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych 

osobowych może jednak Pani/Pan wnosić do krajowego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

3. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom spoza EOG, świadczącym na rzecz 

Administratora danych określone usługi będzie odbywało się na podstawie stosownych umów 

transferowych zawartych z tymi podmiotami. Umowy te uwzględniać będą standardowe klauzule 

ochrony danych (modelowe klauzule umowne) zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską. 

 

4. Dodatkowo, w odniesieniu do odbiorców danych z siedzibą w państwach wskazanych w punkcie 1 a) 

powyżej, podstawą prawną przekazywania danych osobowych do tych państw są odpowiednie decyzje 

Komisji Europejskiej w sprawie właściwej ochrony danych osobowych opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym  Unii Europejskiej. 

 

5. Może Pani/Pan otrzymać kopię zawartych umów transferowych – w tej sprawie prosimy o kontakt z 

inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora danych, wysyłając swoją prośbę pod 

adres iod@biogened.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki. 

 

6. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza strefę EOG jest niezbędne ze względu na zakres 

Pani/Pana obowiązków (np. reprezentacja spółki, kontakt z zagranicznymi kontrahentami), 

wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem i Administratorem danych oraz w celu jej 

wykonania (podstawa prawna art. 49 ust. 1 lit. b) RODO). Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych 

do państw trzecich może następować także w związku z Pani/Pana aktywnością w portalach 

społecznościowych (np. Facebook, YouTube i innych), w których Biogened S.A. prowadzi profile 

społecznościowe oraz działania marketingowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
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