Informacja o zgodzie i komunikacji marketingowej w związku z rejestracją na wydarzenie
inaugurujące aplikację dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Wersja z dnia 14 października 2020 r.
Zakres informacji o zasadach prywatności
Biogen Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska („Biogen”), potrzebuje
Państwa imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, aby umożliwić zapisanie się oraz
rejestrowanie Państwa udziału podczas wydarzenia związanego z uruchomieniem aplikacji Cleo dla
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Aplikacja Cleo została opracowana jako forma wsparcia
osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Biogen pragnie również przesyłać informacje handlowe
dotyczące Cleo za pośrednictwem poczty elektronicznej (broszury informacyjne i inne materiały
powiązane bezpośrednio z treściami dostępnymi w aplikacji) pod warunkiem wyrażenia przez
Państwa odpowiedniej zgody Decyzja o wyrażeniu takiej zgody jest dobrowolna, lecz w przypadku jej
braku nie będą Państwo mogli zapisać się na bezpośrednie komunikaty w tym zakresie.
Niniejsza informacja o zasadach prywatności opisuje, które „dane osobowe" (tj. wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) potrzebujemy, w jaki
sposób i w jakich celach je wykorzystujemy, a także Państwa prawa w związku z gromadzeniem i
wykorzystaniem przez nas tych danych.
Zbierane dane i sposób ich wykorzystania
Jedyne dane osobowe, które Biogen zamierza gromadzić i wykorzystywać w celu zapisania się przez
użytkownika i rejestrowania jego uczestnictwa w powyższym wydarzeniu, to imię i nazwisko oraz
adres poczty elektronicznej.
W przypadku wyrażenia takiej zgody, Biogen wykorzysta imię i nazwisko oraz adres e-mail do
wysyłania wiadomości email stanowiący informacje handlową związaną z aplikacją Cleo. W każdej
chwili będzie można zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości od Biogen, klikając link
rezygnacyjny znajdujący w się wiadomościach e-mail od Biogen.
Udostępnianie danych i ich przekazywanie za granicę
Dostawcy usług. Biogen współpracuje z dostawcą usług, który obsługuje proces przetwarzania
danych w związku z aplikacją Cleo („podmiot przetwarzający dane"). Podmiot ten zajmuje się
hostingiem strony internetowej oraz utrzymaniem Państwa danych osobowych w środowisku chmury,
a także zapewnia Biogen zasoby do przechowywania danych.
Zewnętrzne strony internetowe i media społecznościowe. Można udostępnić informacje o aplikacji Cleo
w serwisach Facebook, Twitter, WhatsApp lub Facebook Messenger, klikając w tym celu opcję
udostępniania znajdującą się na niniejszej stronie. W przypadku wybrania jednej z tych funkcji,
użytkownik uzyska dostęp do odpowiednich serwisów internetowych i mediów społecznościowych
zewnętrznych firm, którym będzie udostępniać informacje. Udostępniane w ten sposób informacje
będą podlegały zasadom prywatności danego serwisu, a Biogen nie będzie ponosić odpowiedzialności
za takie zasady ani praktyki zewnętrznych serwisów internetowych. Zaleca się przeczytać informacje
o zasadach prywatności danego serwisu internetowego, aby poznać, w jaki sposób zbiera,
wykorzystuje i udostępnia Państwa informacje.
Inne podmioty Biogen. Biogen może również udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom ze
swojej grupy w celach opisanych w niniejszej informacji, w tym podmiotowi Biogen International
GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, Szwajcaria. W przypadku nabycia przez stronę trzecią całości
lub istotnej części przedsiębiorstwa lub majątku Biogen, wówczas Państwa dane osobowe mogą
zostać ujawnione w związku z taką transakcją.

Zapewnienie ochrony danych. Wyżej opisane sposoby przekazywania danych mogą obejmować ich
przekazywanie także poza granice kraju użytkownika do krajów, które nie wprowadziły
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami krajowymi lub unijnymi w
zakresie ochrony danych. Biogen podejmuje stosowne kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe
użytkownika były odpowiednio chronione w przypadku ich przekazywania do powyższych krajów.
Szwajcaria jest krajem uznawanym przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych na mocy krajowych przepisów w tym zakresie. W pozostałych
przypadkach Biogen stosuje unijne klauzule umowne zawsze, gdy jest konieczne zapewnienie
odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przechowywanie danych osobowych i prawa podmiotu
Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których
dane osobowe zostały zebrane.
Z Biogen można skontaktować się w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp i otrzymać swoje dane
osobowe, bądź aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe są w posiadaniu Biogen. Można także
sprzeciwić się przetwarzaniu własnych danych osobowych z uzasadnionych powodów, jak również
zażądać ich sprostowania lub usunięcia. W niektórych przypadkach może również przysługiwać
prawo do przenoszenia danych. Można także zrezygnować z otrzymywania wszelkich wiadomości email stanowiących marketing bezpośredni, którymi wcześniej byli Państwo zainteresowani.
Należy pamiętać, że niektóre z powyższych praw są ograniczone przez stosowne przepisy o ochronie
danych osobowych i Biogen ma prawo do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
osobowych w celu realizacji własnych obowiązków ustawowych. W przypadku takiej konieczności,
mogą Państwo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych osobowych, gdyby istniało
podejrzenie o naruszenie Państwa prawa do prywatności.
Kontakt z Biogen
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych „administrator danych" to osoba prawna, która jest
odpowiedzialna za ochronę Państwa danych osobowych i pomoc w realizacji prawa do ich ochrony.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biogen. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości co do niniejszej informacji o zasadach prywatności lub przetwarzania Państwa danych
osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Biogen pod
adresem privacy@biogen.com.

