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ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Wprowadzając dane w Rejestrze ciąż ellaOne (zwanym dalej „Rejestrem”), wyraża Pani zgodę 
na przekazanie swoich danych osobowych firmie Laboratoire HRA Pharma (zwanej dalej „HRA 
Pharma”). 

 

I – Administrator danych osobowych 

Firma HRA Pharma jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 
osobowych przetwarzanych za pomocą Rejestru i działa zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony danych osobowych (rozporządzenie (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.).  

 

II – Cel przetwarzania 

Celami przetwarzania danych osobowych są: 

- z jednej strony badania bezpieczeństwa farmakoterapii, co wynika z prawnych 
zobowiązań firmy HRA Pharma jako firmy farmaceutycznej, 

- z drugiej strony chęć zapewnienia najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa 
w odniesieniu do produktu leczniczego ellaOne z powodu interesu publicznego. 

 

III – Dane osobowe 

Rodzaje danych osobowych gromadzonych w Rejestrze podsumowano poniżej. Te dane są 
przekazywane dobrowolnie przez pacjentki i pracowników służby zdrowia. Niewzięcie udziału 
w rejestrze lub nieudzielenie odpowiedzi nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla tych 
osób. 

 

Osoby zainteresowane 

 

Dane osobowe 

Pacjentki Inicjały (pierwsze trzy litery nazwiska oraz 
pierwsza litera imienia) 

Data urodzenia 

Adres e-mail 

Kraj zamieszkania 

Pracownicy służby zdrowia (lekarz, 
ginekolog, inny pracownik służby 
zdrowia) 

Nazwisko 

Imię 

Adres służbowy 

Telefon/faks 

Adres e-mail 

Specjalizacja medyczna 

Afiliacja 

 

IV – Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych w ramach przetwarzania danych osobowych są: 

- dział badań bezpieczeństwa farmakoterapii w firmie HRA Pharma, 
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- dostawcy usług dla firmy HRA Pharma, firmy InAdvans oraz A.T.E, będące 
odpowiednio dostawcą rozwiązań informatycznych oraz dostawcą usług hostingowych 
w zakresie danych medycznych, zgodnie z normami nakładanymi przez kodeks 
zdrowia publicznego, 

- władze ds. służby zdrowia (w celu spełnienia wymogów prawnych).  

 

V – Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych to dziesięć (10) lat od wygaśnięcia pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu dla produktu ellaOne, zgodnie z odpowiednimi przepisami w 
odniesieniu do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa farmakoterapii. Na koniec 
tego dziesięcioletniego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

 

VI – Prawa  

Zgodnie z odpowiednimi przepisami można się zwrócić do firmy HRA Pharma, aby skorzystać 
ze swoich praw w zakresie:  

- dostępu do danych osobowych, 

- sprostowania lub usuwania danych osobowych, 

- ograniczania przetwarzania danych osobowych, 

- wyrażanie sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- przenośności danych. 

Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych 
osobowych w firmie HRA Pharma pod adresem: 

– dataprivacy@hra-pharma.com lub  

– Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francja 

W razie rozbieżności zdań lub sporów można wnieść skargę do władz ds. ochrony danych 
osobowych w kraju użytkownika. 

 

Pliki cookie  

 

W celu ogólnej informacji osoby mogą być powiązane, przez urządzenia, aplikacje, narzędzia 
lub wykorzystywane przez nie protokoły, z identyfikatorami online, takimi jak adresy IP i pliki 
„cookie”. Te identyfikatory mogą pozostawiać ślady, które, w szczególności w kombinacji z 
indywidualnymi identyfikatorami i innymi informacjami otrzymanymi przez serwery, mogą 
zostać wykorzystane do tworzenia profili osób oraz ich identyfikacji. 

Strona Rejestru wykorzystuje jeden plik cookie zwany „PHPSESSID”. Ten plik cookie jest 
niezbędny do zarządzania sesją użytkownika na tej stronie. Jest on automatycznie niszczony, 
gdy użytkownik zamknie przeglądarkę lub gdy sesja wygaśnie. 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2019 r. 

 

 


