
 

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
ul. Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 
Polska 
Phone: +48/42/2 25 22 60 
Fax: +48/42 209 46 41  
E-mail:info@pl.hartmann.info 

 

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15 000 000,00 zł, NIP: 7310004993, REGON: 471042226 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla przedstawicieli zawodów medycznych 

 
Na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązującego od dnia 25 maja 2018 

roku 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 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy  

ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, zwana dalej Administratorem.  

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem za 

pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić pod nr telefonu: 42 225-22-89 

lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o. 
3. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach związanych z nawiązaniem i prowadzeniem 

współpracy, w tym w celu przesyłania informacji o ofercie, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące oferty i form współpracy, 

realizowania zawartych umów, wymiany korespondencji, składania i otrzymywania zamówień, składania i otrzymywania ofert,  

a także w celu umożliwienia wizyt przedstawicieli i ich ewidencjonowania, przesyłania treści marketingowych oraz edukacyjnych, 

w tym m.in. w formie webinarów, newsletter’a, mailingu elektronicznego, podcastów, przesyłek tradycyjnych (wersja papierowa/ 

próbki) oraz profilowania dla potrzeb prowadzenia marketingu produktów własnych Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
b) jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. 
6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy 

czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  
7. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych 

osobowych, może Pani / Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.  
8. Jeżeli Pani / Pana danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, to znaczy, że weszliśmy w ich posiadanie 

korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych oraz innych informacji 

mających charakter powszechny.  

9. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas konieczny dla osiągnięcia celu, dla którego zostały 

zebrane, do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń (nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat licząc od momentu uzyskania 

zgody bądź od momentu każdego zdarzenia wynikającego z celu przetwarzania, w trakcie którego zgoda nie została cofnięta,  

np. spotkania, kampanii marketingowej). 
10. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Spółki i upoważnione osoby współpracujące 

ze Spółką, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Paul Hartmann Sp. z o.o., tj. podmioty zewnętrzne dostarczające 

i wspierające systemy teleinformatyczne (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne), 

czy świadczące pomoc prawną. 
11. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy składać na adres e-mail: 

RODO@hartmann.info.  

12. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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