ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMU
STAŻOWEGO STUDENT ON BOARD W SPÓŁKACH GRUPY SANOFI W POLSCE
Wysyłając zapytanie dotyczące Programu Stażowego Student on Board, przekazujesz nam swoje dane osobowe (dalej
jako „Dane Osobowe”). Administratorem Twoich Danych Osobowych będzie ta spółka Grupy Sanofi w Polsce, do której
kierujesz swoje zapytanie, stąd ilekroć w niniejszej informacji posługujemy się pojęciem „Administrator” oznacza ono
spółkę będącą adresatem Twojego zapytania (np. spółkę którą pytasz o możliwość odbycia stażu i zasady rekrutacji).
Niezależnie od tego, czy adresatem Twojego zapytania jest:


Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, lub



Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, lub



Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa,

zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych są zawsze takie same. Poniżej znajdziesz szczegółową informację na ten
temat.
Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, wyłącznie w celach związanych obsługą
Twojego zapytania i udzieleniem na nie odpowiedzi. Przesłanie zapytania oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie przez
Administratora zawartych w nim Danych Osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma
charakter dobrowolny i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Zwróć jednak uwagę, że skorzystanie prawa do
wycofania udzielonej wcześniej zgody nie będzie miało wpływu na legalność naszych działań, które były prowadzone w
oparciu o Twoją zgodę jeszcze zanim została ona wycofana. Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:


upoważnieni pracownicy Administratora,



usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora oraz ich upoważnieni
pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi
na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z
zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych
lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania i udzielenia
odpowiedzi.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Jako podmiot danych możesz skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a)

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w
przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych np. na okres
weryfikacji ich prawidłowości. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych
przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub
w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie
ustalenia lub obrony roszczeń),
c)

prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie
miało wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało
miejsce przed skorzystaniem przez Ciebie z prawa do wycofania zgody,

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e)

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to
dotyczy tylko danych, które sam nam dostarczyłeś, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody i mających postać
elektroniczną.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących Ci jako podmiotowi danych
można kontaktować się z Administratorem m.in. za pośrednictwem inspektora ochrony danych na adres e-mail:
iod@sanofi.com. Korespondencję papierową prosimy natomiast kierować na adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach
korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań
związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

