V.1.1

Informacja o polityce prywatności
Informacja o ochronie danych dla klientów, dostawców oraz innych osób, których dane
dotyczą
LivaNova bardzo poważnie traktuje kwestię prywatności Państwa informacji. Zobowiązujemy się
zapewnić, że informacje, które Państwa dotyczą lub na podstawie których można Państwa
zidentyfikować (zwane „Danymi osobowymi”), są chronione zgodnie z naszymi obowiązkami
prawnymi wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz
z innych obowiązujących przepisów prawa krajowego dotyczących ochrony danych. W niniejszej
Informacji o polityce prywatności chcielibyśmy przedstawić Państwu zarys kwestii przetwarzania
przez nas Państwa danych osobowych, a także praw, jakie Państwu przysługują zgodnie
z przepisami o ochronie danych. Kwestia tego, jakie dokładnie dane są przetwarzane, a także
sposobu, w jaki są one wykorzystywane, zależy od zamawianych lub uzgodnionych usług.
W związku z tym nie każdy element niniejszej Informacji może mieć zastosowanie do Państwa
sytuacji.
1.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Odpowiedzialność ponosi LivaNova PLC (4th Floor, 20 Eastbourne Terrace, Londyn W2
6LG, Wielka Brytania) i jeden z jej podmiotów zależnych wyszczególnionych w Załączniku
znajdującym się na końcu niniejszego dokumentu („LivaNova”).
Odpowiedzialność

indywidualna

zależy

od

tego,

który

z

podmiotów

LivaNova

wyszczególnionych w Załączniku przetwarza Państwa dane osobowe w charakterze
administratora (art. 4 ust. 7 RODO). Dalsze informacje na temat administratora można
uzyskać pod adresem: dataprotection@livanova.com
2.

Jak mogę skontaktować się z europejskim Inspektorem Ochrony Danych?
Dane europejskiego Inspektora Ochrony Danych:
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 Monachium
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Niemcy
dataprotection@livanova.com
3.

Jakie dane osobowe przechowujemy?

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, od naszych partnerów biznesowych (takich
jak podmiot prawny, w którym Państwo pracują), innych osób trzecich (takich jak placówki służby
zdrowia) lub wiarygodne źródła publiczne (np. uniwersytety lub witryny kongresów).
Zbieramy różne rodzaje Państwa danych osobowych, na przykład:


Imię, nazwisko i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, płeć, adres e-mail lub adres
pocztowy, numery telefonów)



Funkcja

(np.

tytuł,

stanowisko,

nazwa

spółki,

jak

również

obszar

specjalizacji,

wykształcenie, publikacje, działania na kongresach, udział w badaniach klinicznych
i członkostwo w organizacjach pracownika służby zdrowia)


Dane płatnicze (np. dane bankowe, dane dotyczące kart kredytowych, NIP lub inny
identyfikator podatkowy)



Informacje dotyczące Państwa preferencji, w tym kanały i częstotliwość komunikacji



Dane przekazane nam np. poprzez wypełnianie formularzy, w czasie wydarzeń, w których
biorą Państwo udział, lub poprzez odpowiadanie na pytania w ankietach



Dane dotyczące naszych produktów i usług



Informacje na temat współpracy naukowej i medycznej z nami

Jeżeli chcieliby Państwo przekazać nam dane osobowe innych osób (np. swoich kolegów z pracy),
mają Państwo obowiązek przekazać tym osobom egzemplarz niniejszej Informacji o polityce
prywatności bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego pracodawcy.
4.

Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe i w jaki sposób jest to
uzasadnione?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych.
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4.1

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest zgodne z prawem w oparciu o Państwa
zgodę w takim zakresie, w jakim ją Państwo wyrazili oraz do określonych celów
(np. marketingu,

biuletynów

mailingowych,

badań

klinicznych,

śledzenia

urządzeń).

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Dotyczy to również wycofania
deklaracji zgody udzielonych nam przed datą wejścia w życie RODO, tj. przed 25 maja
2018 r. Wycofanie zgody dotyczy jedynie przyszłości i nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych wykonywanego przed takim wycofaniem.
4.2

W celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania usług w związku z realizacją naszych
umów z klientami lub wykonania działań przed zawarciem umowy w wyniku zapytań. Cele
przetwarzania

danych

są

określone

przede

wszystkim

w

konkretnych

umowach

dotyczących usług lub produktów (np. zakup urządzeń medycznych, usługi naprawy lub
konserwacji,

uczestnictwo

w

wydarzeniach)

i

mogą

obejmować

m.in.

zarządzanie

umowami. Więcej szczegółów na temat celów przetwarzania danych można znaleźć
w dokumentach konkretnych umów.
4.3

Do celów bilansowania interesów, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
W takim zakresie, w jakim jest to konieczne, będziemy przetwarzać Państwa dane,
wychodząc poza ramy związane z realizacją umowy, aby chronić nasze własne prawnie
uzasadnione interesy oraz prawnie uzasadnione interesy osób trzecich. Zwracamy uwagę,
że przetwarzając Państwa dane osobowe na tej podstawie, zawsze będziemy starali się
zachować równowagę pomiędzy naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a Państwa
prywatnością. Przykłady:


Śledzenie skutków ubocznych (cele związane z nadzorem nad bezpieczeństwem
farmakoterapii)



Doskonalenie naszych produktów i usług



Wprowadzanie produktów na rynek



Reklama lub marketing oraz badania opinii, chyba że zgłosili Państwo sprzeciw
wobec używania Państwa danych



Zgłaszanie i obrona roszczeń prawnych w przypadku sporów prawnych



Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz operacji informatycznych
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4.4



Zapobieganie czynom przestępczym i prowadzenie w związku z nimi dochodzeń



Środki zabezpieczenia budynków i systemów (np. kontrola dostępu)



Środki ochrony naszego prawa do miru domowego



Środki zarządzania biznesowego oraz zaawansowanego rozwoju usług i produktów.

Na podstawie regulacji ustawowych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Ponadto jako producent urządzeń medycznych podlegamy różnym obowiązkom prawnym,
np. wymogom ustawowym (np. Rozporządzeniu UE w sprawie urządzeń medycznych),
które wymagają, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w niektórych przypadkach.

5.

Kto będzie odbiorcą moich danych?
W LivaNova dostęp do Państwa danych będzie udzielany jedynie tym działom, które tego
potrzebują, aby wypełniać nasze zobowiązania umowne lub obowiązki prawne. Ponadto
możemy przesyłać dane osobowe wewnątrz Grupy LivaNova. Dane osobowe mogą
otrzymywać od nas organy regulacyjne odpowiedzialne za zatwierdzanie urządzeń
medycznych oraz bezpieczeństwo produktu. Do tych celów dane mogą otrzymywać
wyznaczeni

przez

nas

usługodawcy

lub

agenci.

Są

to

spółki

z

branży

usług

informatycznych, logistyki, drukarstwa, telekomunikacji, konsultingu, a także sprzedaży
i marketingu. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskiwać krajowe oraz/lub
międzynarodowe organy regulacyjne, dochodzeniowo-śledcze i publiczne oraz sądy.
Państwa dane mogą także zostać do nich przesłane.
W każdym przypadku dane osobowe będą przekazywane odbiorcom spoza LivaNova
jedynie wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo, gdy uzyskaliśmy na to Państwa
zgodę lub gdy zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych, jeśli ma to zastosowanie.
6.

Czy

dane

będą

przekazywane

państwu

trzeciemu

lub

organizacji

międzynarodowej?
Przekazywanie danych do organów w państwach poza Unią Europejską (tzw. kraje trzecie)
będzie odbywać się w takim zakresie, w jakim


wyrazili Państwo na to zgodę, oraz/lub



dopilnowaliśmy, aby wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące
odpowiedni
zatwierdzone

poziom

ochrony

danych,

np.

przez

Komisję

Europejską

standardowe

lub

decyzja

klauzule

Komisji

umowne

Europejskiej

stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony.
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7.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?
Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne
w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych oraz obowiązków prawnych. Jeśli dane
nie będą już dłużej niezbędne w celu wypełniania naszych zobowiązań umownych lub
obowiązków prawnych, będą one regularnie usuwane, chyba że – tymczasowo – konieczne
będzie dalsze ich przetwarzanie do następujących celów:


Wypełnienie obowiązków zachowania danych zgodnie z prawem handlowym lub
podatkowym. Zasadniczo okres przechowywania poszczególnych dokumentów waha
się od dwóch do 15 lat.



Zachowanie dowodów zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia.
Okres

przedawnienia

może

wynosić

do

30

lat,

przy

czym

zwykły

okres

przedawnienia wynosi trzy lata.
8.

Jakie prawa przysługują mi zgodnie z ustawą o ochronie danych?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych
zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie
z art. 20 RODO. Ponadto istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(art. 77 RODO).
Udzielona nam przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać
wycofana w dowolnym momencie poprzez przedstawienie nam stosownej informacji.
Dotyczy to również wycofania deklaracji zgody udzielonych nam przed datą wejścia w życie
RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że wycofanie będzie skuteczne jedynie
w odniesieniu do przyszłości i nie będzie wpływać na przetwarzanie wykonane przed datą
wycofania.

9.

Czy mam obowiązek podawać dane?
W ramach naszych relacji biznesowych są Państwo zobowiązani do podania danych
osobowych, które są wymagane w celu nawiązania, wykonania oraz zakończenia relacji
biznesowej

oraz

do

zapewnienia

zgodności

ze

związanymi

z

nią

zobowiązaniami

umownymi. Bez tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć, wykonać ani wypowiedzieć
żadnej umowy z Państwem.
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Informacja o przysługujących Państwu prawach do sprzeciwu zgodnie z art. 21
RODO
Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie –
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów).
W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych
osobowych, chyba że posiadamy prawnie uzasadnione interesy związane z takim
przetwarzaniem, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami
lub wolnościami, lub też, alternatywnie, takie przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania do celu marketingu
bezpośredniego
W indywidualnych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do
celu marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w
dowolnym momencie wobec przetwarzania danych do celów takiego marketingu;
dotyczy to również profilowania w takim zakresie, w jakim jest to powiązane z
takim marketingiem bezpośrednim.
W razie wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania do celu
marketingu bezpośredniego zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych
osobowych do takich celów w przyszłości.
Odbiorca sprzeciwu
Sprzeciw można wnosić nieformalnie po wpisaniu tytułu „sprzeciw”, podając imię,
nazwisko, adres oraz datę urodzenia i przesyłając na adres:
dataprotection@livanova.com
i/lub
LivaNova Deutschland GmbH
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Lindberghstr. 25
80939 Monachium
Niemcy
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Załącznik
Podmioty zależne LivaNova PLC
- LivaNova UK Limited (1370 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Gloucester,
Gloucestershire GL3 4AH, UK)
- LivaNova Austria GmbH (Ares-Tower, Donau-City-Straße 11/16, 1220 Wien, Austria)
- LivaNova Belgium NV (Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, Belgium)
- LivaNova Deutschland GmbH (Lindberghstr. 25, 80939 München, Deutschland)
- LivaNova Finland Oy (c/o Kalliolaw Asianajotomisto Oy Eteläranta 12 00130, Helsinki,
Finland)
- LivaNova SAS (200 Avenue de Paris, 92320 Chatillon, France)
- Sorin Group Italia S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Site Management S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Nederland NV (Westdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Netherlands)
- LivaNova Norway AS (P.b. 6395 Elterstad, 0604 Oslo, Norway)
- LivaNova Poland Sp. z o.o. (ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, Mazowieckie, Poland)
- LivaNova España, S.L. (AV Diagonal, 123, 08005 Barcelona, Spain)
- LivaNova Scandinavia AB (Djupdalsvägen 16, 192 51 Sollentuna, Sweden)
- LivaNova Switzerland SA (Avenue de Gratta-Paille 2, Lausanne, Switzerland)
- LivaNova Holding USA, Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova, USA Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- Caisson Interventional LLC (6500 Wedgwood Rd. N., Maple Grove, MN 55311, USA)
- Imthera Medical, Inc. (12555 High Bluff Dr., Suite 310, San Diego, CA 92130, USA)
- LivaNova Canada Corp. (280 Hillmount Road, Unit 8, Markham, ON, L6C 3A1,
Canada)
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- LivaNova Singapore Pte Ltd (70 Bendemeer Road, #06-03, Singapore, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) Co. Ltd (1903C, 19/F, B building, Zhongshan Plaza,
No. 1065, West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai, P.R. China 200051)
- LivaNova Brasil Comércio e Distribuição de Equipament Médico-hospitalares
Ltda (54, Vila Vermelha, Rua Liege, São Paulho, 04298-070, Brazil)
- LivaNova Colombia Sas (No. 69-70, Bodega 37, Avenida Calle 80, Bogotá, Colombia)
- Sorin Group Rus LLC (Office 304, Marshal Proshlyakov Str. 30, Moscow, 123458,
Russian Federation)
- LivaNova Japan K.K. (Sanno Park Tower 10F, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6110, Japan)
- LivaNova Australia PTY Limited (16-18 Hydrive Close, Dandenong South VIC 3175,
Australia)
- LivaNova India Private Limited (Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India)
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