
  
 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Thea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (00-353), ul. Cicha 7 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można 
się skontaktować przy pomocy dane.osobowe@theapharma.com. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za 
pośrednictwem: dpo@theapharma.com. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania złożonego zamówienia o 
dostarczenie osłon do lamp szczelinowych, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody do 
przesyłania Państwu treści marketingowych, materiałów edukacyjnych  lub w celu 
przedstawienia oferty na podany numer telefonu lub adres e-mail zawierających w 
szczególności informacje o produktach, promocjach oraz prowadzonych działaniach 
edukacyjnych a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych 
treści. 

4. W przypadku złożenia zamówienia podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest 
niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji umowy tj. złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), natomiast w przypadku  wyrażenia zgody na przesyłanie treści marketingowych, 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

5. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podmioty z Grupy Thea 
w szczególności Laboratoires Thea S.A.S., współpracujące z naszą spółką oraz z poza Grupy 
Thea świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne w tym hostingowe, kadrowo-płacowe, 
prawnicze, księgowe, archiwizacyjne, transportowe, kurierskie, które muszą mieć dostęp do 
danych, aby wykonywać swoje obowiązki.  Dane osobowe mogą także być przekazywane 
uprawnionym do tego organom państwowym. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia i rozliczenia akcji tj. 
do momentu przesłania wszystkich posiadanych osłon do lamp szczelinowych jednak nie dłużej 
niż do 31.08.2020 .W przypadku kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda dane osobowe 
będą przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej wycofania. 

7. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw 
wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa 
dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub 
wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
• wycofania zgody lub wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań 
marketingowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

9. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia. 
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji, w tym profilowania. 

 


