
 

Zasady przetwarzania danych osobowych dla dostawców oraz pracowników i 
współpracowników dostawców Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 

 
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Dostawcy oraz pracowników i 
współpracowników Dostawcy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Iłżecka 24, 02-135 
Warszawa), które są jej przekazywane przez tego Dostawcę w ramach relacji biznesowych, w 
szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją przez Dostawcę 
Zamówienia na rzecz Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
Z chwilą otrzymania danych osobowych Dostawcy, pracowników lub współpracowników 
zaangażowanych w, lub odpowiedzialnych za realizację Zamówienia po stronie Dostawcy (dale jako 
„Dane Osobowe”), ich administratorem staje się Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. (dalej jako 
„Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania 
Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej. 
1.Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych. 
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:  

a) realizacją przez Dostawcę Zamówienia, w tym jego obsługą, monitorowaniem prawidłowości 
wykonania oraz rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) dokonywaniem oceny Dostawcy w celu podjęcia decyzji o dalszej współpracy – co stanowi 
prawnie usprawiedliwiony interes Administratora  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), 

d) prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora  
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych. 
W celach wskazanych w pkt 1, Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące kategorie 
Danych Osobowych: 
Dane Dostawcy:  

a) dane identyfikacyjne:  

• w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa, 
adres prowadzenia działalności, NIP,  

• w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, nazwisko, nazwa spółki, adres siedziby, NIP, 
b) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, 
c) dane bankowe: numer rachunku bankowego i nazwa banku. 

 Dane pracowników i współpracowników Dostawcy: 
a) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,  
b) dane służbowe: stanowisko, miejsce pracy, 
c) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,  

3. Odbiorcy Danych Osobowych. 
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

• upoważnieni pracownicy Administratora – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili 
odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z 
wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy 
szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są 
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem 
osobom nieuprawnionym, 

• podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o,  

• usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT i ich upoważnieni pracownicy, 
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji 
czynności świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do 



prawidłowego ich wykonania – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku 
których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone 
usługi i które zostały zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed 
ujawnieniem osobom nieuprawnionym, 

• właściwe organy podatkowe oraz inne – uprawnionym do otrzymania danych na podstawie 
przepisów prawa. 

4. Transfer Danych Osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG). 
Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw 

trzecich, które mogą zapewniać inny poziom ochrony niż wymagany w EOG. Niektóre kraje spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską jako 

zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych 

krajów jest dostępna na stronie internetowej (http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku przesyłania danych z EOG 

do krajów, które nie zostały wskazane jako zapewniające odpowiednią ochronę przez Komisję 

Europejską, zadbaliśmy o wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych, w tym 

zapewnienie, że odbiorca jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE lub zatwierdzonym 

przez UE kodeksem postępowania lub certyfikatem w celu ochrony danych osobowych. Informację na 

temat tych środków można uzyskać kontaktując się z inspektorem ds. ochrony danych pod adresem e-

mail: emeaprivacy@its.jnj.com.  

5. Okres przechowywania Danych Osobowych. 
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Zamówienia, a po jego realizacji do czasu   
przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes 
Administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, natomiast dane 
przetwarzane w celach księgowo-rachunkowych oraz podatkowych przez okres wymagany przepisami 
prawa. 
6. Zasady gromadzenia Danych Osobowych. 
Dane Osobowe są pozyskiwane co do zasady od Dostawcy. Dane osobowe mogą być również 
pozyskiwane z profesjonalnych baz udostępnionych przez inne podmioty oraz z publicznie dostępnych 
źródeł. Dostawca jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o 
planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego 
udostepnienia. Dane Osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. 
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji Zamówienia. Niepodanie 
danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Dostawcą, pracownikiem lub 
współpracownikiem Dostawcy.  
7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych. 
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich 
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich 
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach 
wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego 
danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem 
podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby 
dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał 
przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c) prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 
zapomnianym”), 

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).  
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W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 

których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: 

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl, jak również z 

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora na adres e-mail: 

emeaprivacy@its.jnj.com  

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach 

korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na 

kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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