Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób właściciel tej strony internetowej, DaVita sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 bud. F („DaVita” lub „Spółka”), działając jako
administrator danych osobowych, zbiera, przetwarza i/lub wykorzystuje dane osobowe w Internecie.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy witryn internetowych oferowanych i obsługiwanych przez
DaVita, w tym między innymi www.davita.com/pl/en. Twoja prywatność jest bardzo ważna dla DaVita.
Rozumiemy, że zdrowie jest osobistym, prywatnym tematem, i chcemy, abyś czuł się komfortowo
odwiedzając nasze strony internetowe i korzystając z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności
informuje o tym, jakie dane osobowe zbieramy i jak się nimi posługujemy.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której
tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora,
takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy
czy też jeden lub więcej czynnik specyficzny z punktu widzenia fizyczności, fizjologii, tożsamości
genetycznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej czy światopoglądu tej osoby fizycznej.

Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat oraz sposób w jaki z nich korzystamy
Kontakt
Zbieramy dotyczące Cię dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i
kod pocztowy, tylko jeśli prześlesz te informacje, kontaktując się z nami w celu uzyskania opinii.
Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i móc świadczyć Ci usługi,
które wybierzesz. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jest
niezbędne do świadczenia naszych usług (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe zebrane przez nas przy użyciu formularza kontaktowego zostaną usunięte po
wypełnieniu wniosku.
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Korzystanie z witryny
Jeśli odwiedzasz naszą witrynę internetową w celach informacyjnych, bez podawania nam danych
osobowych w inny sposób, możemy automatycznie zbierać dodatkowe informacje o Tobie. Na przykład
za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą witrynę, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła nam
adres IP przypisany do Twojego komputera. Bez adresu IP nie można komunikować się z przeglądarką, a
tym samym wyświetlać naszej witryny. Ponadto my lub strony trzecie stosujemy na naszej stronie
technologie cookie i piksele, które mają różne funkcje, a także mogą przechwytywać informacje o
Twoim adresie IP, nawigacji po witrynie i datach dostępu. Wyjaśnimy ich funkcje i sposoby wyłączania
plików cookie poniżej, w sekcji „Pliki cookie”.

Używamy automatycznie przechwyconych informacji, aby nasza strona internetowa działała sprawnie i
skutecznie oferowała nasze usługi.

Wymagamy automatycznie zbieranych danych osobowych w celu skutecznego zapewnienia dostępu
do naszej strony internetowej (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w związku z naszym
uzasadnionym interesem w zakresie zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa strony internetowej
(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przekazywanie Stronom Trzecim
Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celach wymienionych poniżej:
•

jeżeli wyraziłeś na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

•
jeżeli przekazanie ich jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i
nie ma powodu, aby zakładać, że masz bardziej uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych (Art.
6 ust. 1 lit. f) RODO),
•

w przypadku, gdy ujawnienie jest obowiązkiem prawnym (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), lub

•
jeżeli jest to prawnie dopuszczalne i wymagane do wykonania umowy zawartej z Tobą (Art. 6
ust. 1 li. b) RODO).
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Przekazywanie do krajów trzecich
W powyższym zakresie możliwe jest przesyłanie przez nas danych osobowych do innych krajów (w tym
krajów spoza EOG), które mogą mieć inne standardy prywatności niż Twoje. W celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony przekazywania danych, DaVita wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia wymagane
przez obowiązujące przepisy prawa. DaVita przekazuje Twoje Dane Osobowe do USA na podstawie
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (standardowe klauzule
umowne dla administratorów danych 2004/915 / WE i standardowe klauzule umowne dla podmiotów
przetwarzających 2010/87 / UE).

Linki do stron internetowych stron trzecich
Niektóre z naszych witryn zawierają linki do witryn internetowych stron trzecich. DaVita nie może
zagwarantować, że takie strony internetowe podlegają tym samym zasadom lub standardom co witryny
DaVita. Jeżeli odwiedzisz jakąkolwiek stronę internetową należącą do strony trzeciej, niniejsza Polityka
prywatności nie będzie miała zastosowania. Zapoznaj się z polityką prywatności każdej odwiedzanej
witryny.
Ponadto nasze strony internetowe częściowo zawierają przekierowania do treści stron trzecich. Aby
wyświetlić tę zawartość, z technicznego punktu widzenia konieczne jest, aby twój adres IP został przesłany
do odpowiedniej strony trzeciej. Staramy się wykorzystywać treści wyłącznie tych dostawców, którzy
używają adresu IP tylko do dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na korzystanie
z twojego adresu IP przez tych zewnętrznych dostawców – na przykład do celów statystycznych.
Będziemy informować użytkowników o takich postępowaniach w zakresie, w jakim o nich wiemy.

Pliki cookie i inne informacje, które zbieramy
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszych stron internetowych. Pliki cookie to
małe pliki, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w pamięci i które pomagają nam sprawić,
aby nasze strony były dla Ciebie bardziej użyteczne. Pliki cookie pomagają nam również generować na
naszych stronach internetowych dynamiczne treści, które mogą Cię zainteresować, a także statystycznie
monitorować, ile osób korzysta z naszych stron internetowych i jakie działania są podejmowane.
Możemy również używać plików cookie w celu określania popularności niektórych treści naszych stron
internetowych.
Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej Polityce Plików Cookie.
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Większość przeglądarek oferuje instrukcję wyłączania plików cookie na Twoim komputerze, na przykład
w sekcji „Pomoc” w przeglądarce. Jeśli nie zezwolisz nam na używanie plików cookie, niektóre funkcje
naszej strony mogą nie działać prawidłowo. Jest również niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby
indywidualnie uniemożliwić korzystanie z plików cookie dla każdego urządzenia, które chcesz
wykorzystać do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych.

Nie łączymy informacji z plików cookie z innymi danymi osobowymi bez Twojej zgody i nie używamy plików
cookie do zbierania lub przechowywania Twoich osobistych informacji zdrowotnych. Nie przekazujemy
informacji generowanych z plików cookie stronom trzecim.

Uwaga: korzystamy z usług następujących stron trzecich korzystających z plików cookie:

Google Analytics
Strony internetowe DaVita korzystają z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc.
(„Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z naszych witryn
internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej i
adresu IP są przetwarzane przez Google w opatrzonych pseudonimami profilach użytkowników tylko
dlatego, że aktywowaliśmy anonimizację adresów IP oferowany przez Google dla państw członkowskich
Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Umowy w sprawie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Google będzie wykorzystywać te dane w imieniu DaVita do analizowania sposobu
korzystania przez Ciebie z witryny, kompilowania raportów o aktywności na stronie i świadczenia na
rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz korzystaniem
z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w Google Analytics nie zostanie połączony z innymi
danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Możesz również zrezygnować z gromadzenia danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z
korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując
wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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Jak chronimy Twoje dane osobowe
Używamy technologii Secure Socket Layer do szyfrowania Twoich danych osobowych podczas
wprowadzania danych osobowych za pomocą formularzy na naszej stronie internetowej. Technologia ta
chroni dane osobowe podczas przesyłania ich przez Internet z komputera na nasze serwery. Aby chronić
nasze środowisko serwerowe, utrzymujemy stały program zarządzania ryzykiem i stosujemy
odpowiednie standardowe praktyki i technologie branżowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich
informacji.

Prawa osób, których dane dotyczą
Jako użytkownik tej strony masz między innymi następujące prawa dotyczące Twoich danych
osobowych:

•

prawo do informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez DaVita,

•

prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

•

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

•

prawo do przeniesienia podanych przez Ciebie danych osobowych oraz

•

prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych nadawców i odbiorców komunikacji elektronicznej
DaVita występuje w roli administratora danych osobowych przekazywanych w związku z prowadzoną
komunikacją.
DaVita przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji,
w tym w szczególności komunikacji związanej z działalnością DaVita (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych
przypadkach przetwarzanie danych może być konieczne w związku z realizacją uzasadnionego interesu DaVita
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa informacji (w tym monitorowania
korespondencji i aktywności pracowników Spółki), a także zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną, czy
raportowania wewnątrz Grupy DaVita. W stosownych przypadkach, także w celu dochodzenia i obrony przed
roszczeniami.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu umownego ani ustawowego (z wyjątkiem
danych niezbędnych do zawarcia umowy w związku z prowadzoną korespondencją lub danych niezbędnych
do wykonania obowiązków ustawowych). W szczególnych przypadkach podanie danych osobowych może być
niezbędne w związku z realizacją celów wynikających z uzasadnionego interesu Spółki.
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Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Spółkę w jej procesach lub
działaniach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Spółki, a
także podmiotom z Grupy DaVita w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji. W innych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że obowiązek ich ujawnienia będzie
wynikał z przepisów prawa lub udzielona zostanie przez Panią/Pana zgoda.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych wiąże się z przekazaniem ich do kraju spoza EOG, Spółka spełni
wszelkie obowiązujące wymagania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przed ich
przekazaniem, zapewniając zawarcie stosownych umów o przekazanie danych osobowych lub zapewniając
inne środki ochrony, w szczególności poprzez zastosowanie jednego z zabezpieczeń wskazanych w art. 45–49
RODO. Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich, stosowanych
zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem
danych podanych poniżej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z
przedmiotu prowadzonej korespondencji (tj. wykonania umowy, organizacji wydarzeń). W pozostałym
zakresie dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przewidziany
na dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec Spółki.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania lub automatycznego podejmowania
decyzji. Ma Pani/Pan: (i) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii takich
danych; (ii) prawo do sprostowania danych osobowych; (iii) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo
do bycia zapomnianym”); (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v) prawo do
otrzymywania lub przekazywania danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy lub na podstawie zgody) („prawo do przenoszenia danych”) oraz (vi) prawo do wniesienia
sprzeciwu. Niezależnie od powyższego ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu
nadzorczego.
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Klauzula informacyjna dla dostawców
1. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
DaVita może przetwarzać poniższe kategorie Danych Osobowych w związku z relacją pomiędzy
Panią/Panem lub organizacją w imieniu której Pani/Pan działa, pracuje lub świadczy usługi a DaVita.
Dane Osobowe mogą się różnić w zależności od powyższej relacji,
a) Jeśli jest Pani/Pan dostawcą lub wykonawcą będącym osobą fizyczną, czy też potencjalnym
dostawcą lub potencjalnym wykonawcą będącym osobą fizyczną, DaVita przetwarza
następujące kategorie Danych Osobowych:
Dane podstawowe: dane umożliwiające identyfikację, dane kontaktowe, dane biznesowe, krajowy
numer identyfikacyjny, podpis;
Dane zawarte w umowie: wszelkie Dane Osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy, czy relacją
biznesową z Pania/Panem.
Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami: dane ujawniane i gromadzone
w związku z procesami zapewniania zgodności z wewnętrznymi politykami i procedurami DaVita.
b) Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem wykonawcy, dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub
dostawcy DaVita, wykonawcą będącym osobą fizyczną świadczącym usługi na rzecz
wykonawcy lub dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub dostawcy DaVita lub osobą
działającą w imieniu lub na rzecz wykonawcy lub dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub
dostawcy DaVita, DaVita przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych:
Dane podstawowe: dane umożliwiające identyfikację, dane kontaktowe.
Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami: dane ujawniane i gromadzone
w związku z procesami zapewniania zgodności z wewnętrznymi politykami i procedurami DaVita.
2. Jakie jest źródło pochodzenia moich Danych Osobowych?
W przypadku gdy Dane Osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Dane Osobowe
zostały uzyskane od dostawcy lub wykonawcy DaVita, w imieniu lub na rzecz których Pani/Pan działa,
pracuje lub świadczy usługi. Pani/Pana Dane Osobowe mogły być również uzyskane ze stron
internetowych takiego dostawcy lub wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.
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3. W jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy Dane Osobowe? Jaka jest podstawa prawna
Przetwarzania?
DaVita przetwarza Pana/Pani Dane Osobowe w celach i na podstawach prawnych wymienionych
poniżej:
3.1 Jeśli jest Pani/Pan dostawcą lub wykonawcą będącym osobą fizyczną, czy też potencjalnym
dostawcą lub potencjalnym wykonawcą będącym osobą fizyczną, DaVita przetwarza Dane Osobowe,
gdy:
a) Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
której jest Pani/Pan stroną.
Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe, w szczególności dane podstawowe oraz dane
zawarte w umowie, w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie umowy z Panią/Panem,
w tym mającymi na celu podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności przed zawarciem ww.
umowy.
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe, w szczególności dane podstawowe oraz dane
zawarte w umowie, w szczególności w związku z prowadzeniem rejestrów dla celów
podatkowych, wystawiania lub przechowywania faktur, a także dostarczania informacji
administracji publicznej lub organom ścigania.
c) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
•

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie pomieszczeń DaVita, DaVita może
przetwarzać w szczególności dane podstawowe.

•

W stosownych przypadkach, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, DaVita
może przetwarzać w szczególności dane podstawowe, dane zawarte w umowie, dane
niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami, a także inne
dostarczone przez Panią/Pana Dane Osobowe.

•

W celu utrzymania systemów informatycznych (“IT”) DaVita może przetwarzać w
szczególności dane podstawowe oraz dane zawarte w umowie.
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•

W stosownych przypadkach, w celu sprawozdawczości wewnętrznej DaVita lub do
spółek powiązanych z DaVita, uwzględniającej: sprawozdawczość zarządczą, zgłaszanie
informacji o nieprawidłowościach w rachunkowości, wewnętrzne kontrole księgowe,
audyt, a także zwalczanie przestępstw przekupstwa, finansowych i gospodarczych,
DaVita może przetwarzać dane podstawowe, dane zawarte w umowie i dane
niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami.

•

W stosownych przypadkach, w celu monitorowania i wykrywania nieprawidłowości z
zakresu rachunkowości, wewnętrznych kontroli księgowych, audytów, potencjalnych
konfliktów interesów, naruszenia zasad etycznych w tym przyjmowania korzyści
majątkowych,
przekupstwa,
przestępstw
bankowych,
alarmowania
o
nieprawidłowościach (whistleblowing), DaVita może przetwarzać dane podstawowe,
dane zawarte w umowie i dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z
przepisami.

•

W celu przeprowadzenia analizy biznesowej (BI) w celu wewnętrznego monitorowania
jakości leczenia i sprawozdawczości w przypadku monitorowania zewnętrznego,
DaVita może przetwarzać w szczególności dane podstawowe oraz dane zawarte w
umowie..

•

W celu rozwoju działalności biznesowej, DaVita może przetwarzać dane podstawowe i
dane zawarte w umowie.

•

Do celów weryfikacji kontrahentów mającej na celu wykrycie ryzyka i wypełnienia
zobowiązań wynikających z Naszej przynależności do grupy kapitałowej DaVita, DaVita
może przetwarzać dane podstawowe, dane zawarte w umowie i dane niezbędne do
stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami..

3.2. Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem wykonawcy, dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub
dostawcy DaVita, wykonawcą będącym osobą fizyczną świadczącym usługi na rzecz wykonawcy lub
dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub dostawcy DaVita lub osobą działającą w imieniu lub na
rzecz wykonawcy lub dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub dostawcy DaVita, DaVita przetwarza
następujące kategorie Danych Osobowych:
a) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe, w szczególności dane podstawowe w szczególności
w związku z prowadzeniem rejestrów dla celów podatkowych, wystawiania lub
przechowywania faktur, a także dostarczania informacji administracji publicznej lub organom
ścigania.
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b) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
•

W celu zawarcia i wykonywania umowy z wykonawcą lub dostawcą, lub potencjalnym
wykonawcą lub potencjalnym dostawcą, DaVita może przetwarzać dane podstawowe.

•

W celu obsługi zapytań lub innych wiadomości dotyczących stosunków umownych z
kontrahentami lub dostawcami lub potencjalnymi wykonawcami lub potencjalnymi
dostawcami, DaVita może przetwarzać dane podstawowe.

•

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie pomieszczeń DaVita, DaVita może
przetwarzać w szczególności dane podstawowe.

•

W stosownych przypadkach, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, DaVita
może przetwarzać w szczególności dane podstawowe oraz dane niezbędne do
stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami, a także inne dostarczone przez
Panią/Pana Dane Osobowe.

•

W celu utrzymania systemów informatycznych (“IT”), DaVita może przetwarzać w
szczególności dane podstawowe.

•

W stosownych przypadkach, w celu sprawozdawczości wewnętrznej DaVita lub do
spółek powiązanych z DaVita, uwzględniającej: sprawozdawczość zarządczą, zgłaszanie
informacji o nieprawidłowościach w rachunkowości, wewnętrzne kontrole księgowe,
audyt, a także zwalczanie przestępstw przekupstwa, finansowych i gospodarczych,
DaVita może przetwarzać dane podstawowe i dane niezbędne do stwierdzenia
zgodności postępowania z przepisami.

•

W stosownych przypadkach, w celu monitorowania i wykrywania nieprawidłowości z
zakresu rachunkowości, wewnętrznych kontroli księgowych, audytów, potencjalnych
konfliktów interesów, naruszenia zasad etycznych w tym przyjmowania korzyści
majątkowych,
przekupstwa,
przestępstw
bankowych,
alarmowania
o
nieprawidłowościach (whistleblowing), DaVita może przetwarzać dane podstawowe i
dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami.

•

Przeprowadzanie analizy BI w celu wewnętrznego monitorowania jakości leczenia i
sprawozdawczości w przypadku monitorowania zewnętrznego, DaVita może
przetwarzać w szczególności dane podstawowe.
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•

W celu rozwoju działalności biznesowej, DaVita może przetwarzać w szczególności
dane podstawowe.

•

Do celów weryfikacji kontrahentów mającej na celu wykrycie ryzyka i wypełnienia
zobowiązań wynikających z przynależności do grupy kapitałowej, DaVita może
przetwarzać dane podstawowe i dane niezbędne do stwierdzenia zgodności
postępowania z przepisami.

DaVita nie będzie przetwarzać Danych Osobowych w celach niezgodnym z celami opisanymi poniżej, z
wyjątkiem sytuacji w których takie przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez prawo lub
Panią/Pana.
4. Na jakich warunkach Dane Osobowe są przekazywane Podmiotom Trzecim?
DaVita może przekazywać Dane Osobowe podmiotom trzecim jak wskazano w Sekcji 3 powyżej w
następujący sposób:
●

DaVita International Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania jest odpowiedzialna za
globalne zarządzanie. DaVita International Limited wykorzystuje centra danych znajdujące się
we Frankfurcie i Londynie, może także przesyłać Dane Osobowe do DaVita Inc z siedzibą w
Denver, Colorado (USA) wykorzystującej centra danych znajdujące się USA.

●

Organy państwowe, władze, podmioty trzecie. Jeśli jest to konieczne do celów opisanych w
Sekcji 3, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, sądom lub władzom
(np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym zewnętrznym doradcom (np.
audytorom), w tym podmiotom w jurysdykcjach, w których DaVita albo DaVita Inc. ma siedzibę
lub oddział.

●

Inne Podmioty Trzecie. O ile zezwala na to obowiązujące prawo i jest to konieczne do realizacji
celów opisanych w Sekcji 3, Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu
przetwarzania w imieniu i na rzecz DaVita na podstawie umowy zobowiązującej te podmioty
trzecie do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
w celu ochrony Pani/Pana Danych Osobowych, a Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzanie
wyłącznie na polecenie DaVita.
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5. Na jakich warunkach Dane Osobowe są przekazywane do państw trzecich?
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywania danych, DaVita wdrożyła odpowiednie
zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. DaVita przekazuje Pani/Pana Dane
Osobowe do USA na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską (standardowe klauzule umowne dla administratorów danych 2004/915 / WE i standardowe
klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających 2010/87 / UE).
Szczegółowe informacje na temat przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich, stosowanych
zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami wykorzystując
dane kontaktowe podane w niniejszej klauzuli.
6. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje DaVita?
DaVita wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony
Danych Osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. DaVita zapewnia zachowanie
poufności i ochrony wszystkich danych poprzez zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i
przepisami dotyczącymi ochrony danych.
7. Jak długo przechowujemy Pani/Pana Dane Osobowe?
Przechowywanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów
przechowywania danych. Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
celów wskazanych w Sekcji 3. Ponadto Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w
harmonogramie przechowywania danych DaVita, chyba że uzgodniony zostanie inny okres
przechowywania lub inny okres przechowywania będzie wynikał z przepisów prawa.
8. Jakie są Pani/Pana prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:
•

dostępu do informacji o Pani/Pana Danych Osobowych przechowywanych przez DaVita tj.
prawo dostępu do Danych Osobowych i prawo do uzyskania kopii przechowywanych Danych
Osobowych;

•

sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

•

usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności gdy Dane
Osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane;
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•

ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – w szczególności gdy Dane Osobowe są
nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów
przetwarzania a Pan/Pani wniósł/a sprzeciw wobec usunięcia takich Danych Osobowych;;

•

przenoszenia Danych Osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
lub na podstawie zgody, (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

•

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Jeśli została udzielona zgoda na określone czynności przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan
skontaktować się z Nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej klauzuli
informacyjnej.
9. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich Danych Osobowych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, w tym
profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii)
przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DaVita, o którym mowa w Sekcji 3.1 lit. c) lub 3.2
lit. b) powyżej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10. Czy jestem zobowiązana/zobowiązany podać moje Dane Osobowe?
a) jeśli jest Pani/Pan dostawcą lub wykonawcą będącym osobą fizyczną, czy też potencjalnym
dostawcą lub potencjalnym wykonawcą będącym osobą fizyczną DaVita, podanie Danych
Osobowych stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Podanie Danych Osobowych
może być również konieczne do wypełnienia prawnego obowiązku DaVita. Niepodanie
wymaganych Danych Osobowych, w zależności od okoliczności, może stanowić przeszkodę do
zawarcia lub wykonania umowy.
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b) jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem wykonawcy, dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub
dostawcy DaVita, wykonawcą będącym osobą fizyczną świadczącym usługi na rzecz
wykonawcy lub dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub dostawcy DaVita lub osobą
działającą w imieniu lub na rzecz wykonawcy lub dostawcy lub potencjalnego wykonawcy lub
dostawcy DaVita i przekazała/przekazał Pani/Pan swoje Dane Osobowe DaVita, ich
przetwarzanie może być konieczne w związku z uzasadnionym interesem DaVita, w tym w celi
zawarcia i wykonania umowy pomiędzy DaVita a wykonawcą lub dostawcą DaVita. Niepodanie
wymaganych Danych Osobowych, w zależności od okoliczności, może stanowić przeszkodę do
zawarcia lub wykonania umowy.
c) Podanie innych Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może mieć wpływ
na świadczenie usług na rzecz DaVita.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
1. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
Możemy przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych w związku rekrutacją:
●

Dane podstawowe: podane przez Panią/Pana dane umożliwiające identyfikację i dane
kontaktowe;

●

Dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień: informacje o kwalifikacjach zawodowych, przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia, wykształceniu, prawie do wykonywania zawodu i ważności
tego prawa (jeśli ubiega się Pani/Pan o stanowisko pielęgniarki lub lekarza);

●

Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami: dane ujawniane i
gromadzone w związku z procesami zapewniania zgodności z wewnętrznymi politykami i
procedurami DaVita.

●

Inne dostarczone dane: dane osobowe inne niż powyższe, podane podczas procesu rekrutacji,
w szczególności w dokumentach aplikacyjnych, w tym CV czy referencjach.
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2. Jakie jest źródło pochodzenia moich Danych Osobowych?
W przypadku gdy Dane Osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Dane Osobowe
zostały uzyskane od agencji rekrutacyjnej wspierającej nasze procesy rekrutacyjne.
3. W jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy Dane Osobowe? Jaka jest podstawa prawna
Przetwarzania?
DaVita przetwarza Pana/Pani Dane Osobowe w celach opisanych w sekcji poniżej (“Proces Rekrutacji”).
W celu przeprowadzenia Procesu Rekrutacji przetwarzamy Dane Osobowe w celach i na podstawie
podstaw prawnych wymienionych poniżej:
a) Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe, w szczególności dane podstawowe, dane dotyczące
kwalifikacji i uprawnień, a także inne dostarczone dane, w związku z działaniami mającymi na celu
zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym mającymi na celu podejmowanie wszelkich
niezbędnych czynności przed zawarciem ww. umów.
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
W konkretnych przypadkach przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe, w związku z obowiązującymi
przepisami prawa, takimi jak prawo pracy lub przepisami dotyczącymi zawodów medycznych, tj.:
●

W związku z procesem rekrutacji mającym na celu zawarcie umowy o pracę, jesteśmy
zobowiązani do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie wskazanym w art. 22(1)
Kodeksu pracy (dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień).

●

W celu zapobiegania dyskryminacji w procesie rekrutacji, przetwarzamy w
szczególności dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień, a także inne
dostarczone przez Panią/Pana Dane Osobowe.

●

W celu spełnienia określonych prawem warunków dotyczących rekrutacji na wybrane
stanowiska, w szczególności na stanowisko pielęgniarki lub lekarza, jesteśmy
zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących kwalifikacji i uprawnień, w
szczególności informacji dotyczących prawa do wykonywania zawodu i ważności tego
prawa.
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●

W celu ustosunkowania się do wniosków lub żądań organów państwowych w tym
zapytań związanych z kontrolą dokumentacji posiadanej przez DaVita, w szczególności
dokumentacji rekrutacyjnej, a także w celu udostępniania takiej dokumentacji
organom publicznym, przetwarzamy w szczególności dane podstawowe, dane
dotyczące kwalifikacji i uprawnień, a także inne dostarczone przez Panią/Pana Dane
Osobowe.

c) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
●

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie pomieszczeń DaVita, DaVita
przetwarza w szczególności dane podstawowe.

●

W stosownych przypadkach, w celu sprawozdawczości wewnętrznej Davita lub spółek
powiązanych z DaVita, uwzględniającej: sprawozdawczość zarządczą, zgłaszanie
informacji o nieprawidłowościach w rachunkowości, wewnętrzne kontrole księgowe,
audyt, a także zwalczanie przestępstw przekupstwa, finansowych i gospodarczych
bądź w celu ustalenia czy aplikowała/aplikował Pani/Pan na stanowisko w DaVita w
przeciągu ostatnich 12 miesięcy, DaVita może przetwarzać dane podstawowe i dane
niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami.

●

W stosownych przypadkach, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, DaVita
może przetwarzać w szczególności dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i
uprawnień, dane niezbędne do stwierdzenia zgodności postępowania z przepisami, a
także inne dostarczone przez Panią/Pana Dane Osobowe.

d) Zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
Dane Osobowe dostarczone przez Panią/Pana, przekraczające zakres danych:
●

wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy (dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień) - gdy
rekrutacja ma na celu zawarcie umowy o pracę;

●

niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także do zawarcia umowy
- gdy rekrutacja ma na celu zawarcie umowy cywilnoprawnej;
przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody, wyrażonej
przez przekazanie nam tych danych, w szczególności poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych,
uwzględniających CV czy referencje.
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W sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania podstawa prawna przetwarzania możemy prosić o
wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie. W szczególności możemy poprosić
Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych do celów przyszłych rekrutacji
przez okres wskazany w zgodzie.
Jeżeli Pani/Pana Dane Osobowe są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać
wycofana w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
DaVita nie będzie przetwarzać Danych Osobowych w celach niezgodnym z celami opisanymi w
niniejszej Sekcji, z wyjątkiem sytuacji w których takie przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone
przez prawo lub Panią/Pana.
4. Na jakich warunkach Dane Osobowe są przekazywane Podmiotom Trzecim?
DaVita może przekazywać Dane Osobowe podmiotom trzecim w celu przeprowadzenia Procesu
Rekrutacji jak wskazano w Sekcji 3 powyżej w następujący sposób:
DaVita International Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania globalne zarządzanie.
DaVita International Limited wykorzystuje centra danych znajdujące się we Frankfurcie i
Londynie, może także przesyłać Dane Osobowe do DaVita Inc z siedzibą w Denver, Colorado
(USA) wykorzystującej centra danych znajdujące się USA.
a) Organy państwowe, władze, podmioty trzecie jeśli jest to wymagane bądź dopuszczalne przez
odpowiednie przepisy, Dane Osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych,
sądów, oraz władz(np. organów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i organów ścigania),
niezależnych zewnętrznych doradców (np. audytorów), w tym podmiotom z jurysdykcji w
których DaVita albo DaVita Inc. ma siedzibę lub oddział.
b) Inne Podmioty Trzecie. O ile zezwala na to obowiązujące prawo i jest to konieczne do realizacji
Procesu Rekrutacji, Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu
przetwarzania w imieniu i na rzecz DaVita na podstawie umowy zobowiązującej te Podmioty
Trzecie do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
w celu ochrony Pani/Pana Danych Osobowych, a Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzanie
wyłącznie na polecenie DaVita.
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5. Na jakich warunkach Dane Osobowe są przekazywane do państw trzecich?
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywania danych, DaVita wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. DaVita przekazuje Pani/Pana Dane Osobowe do USA na podstawie
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (standardowe klauzule umowne dla
administratorów danych 2004/915 / WE i standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających
2010/87 / UE).
Szczegółowe informacje na temat przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich, stosowanych
zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami wykorzystując dane
kontaktowe podane w niniejszej klauzuli.

6. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje DaVita?
DaVita wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony
Danych Osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. DaVita zapewnia zachowanie
poufności i ochrony wszystkich danych poprzez zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i
przepisami dotyczącymi ochrony danych.
7. Jak długo przechowujemy Pani/Pana Dane Osobowe?
Pani/Pana Dane Osobowe Przetwarzane będą zgodnie z harmonogramem przechowywania danych
DaVita przez okres rekrutacji na dane stanowisko, a po jej zakończeniu, tak długo, jak będzie to
konieczne do oceny poprawności przeprowadzonej rekrutacji i weryfikacji powtarzalności zgłoszeń
kandydatów, nie dłużej jednak niż przez okres kolejnych 12 miesięcy od złożenia wniosku, chyba że co
innego wynika z przepisów prawa.
8. Jakie są Pani/Pana prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:
•

dostępu do informacji o Pani/Pana Danych Osobowych przechowywanych przez DaVita tj.
prawo dostępu do Danych Osobowych i prawo do uzyskania kopii przechowywanych Danych
Osobowych;

•

sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

•

usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności gdy Dane
Osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane;
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•

ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – w szczególności gdy Dane Osobowe są
nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów
przetwarzania a Pan/Pani wniósł/a sprzeciw wobec usunięcia takich Danych Osobowych;

•

przenoszenia Danych Osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

•

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Jeśli została udzielona zgoda na określone czynności przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan
skontaktować się z Nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej klauzuli
informacyjnej.
9. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich Danych Osobowych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, w tym
profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii)
przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DaVita, o którym mowa w Sekcji 3 lit. c) powyżej
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10. Czy jestem zobowiązana/zobowiązany podać moje Dane Osobowe?
a) jest Pani/Pan zobowiązany do podania Danych Osobowych, w zakresie danych podstawowych
oraz danych dotyczących kwalifikacji i uprawnień, w celu przeprowadzenia działań mających na
celu zawarcie umowy o pracę, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań przed jej
zawarciem. Niepodanie wymaganych Danych Osobowych, w zależności od okoliczności, może
stanowić przeszkodę lub utrudnienie w przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
b) podanie innych Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może mieć wpływ
na złożoną aplikację.

19

Prywatność dzieci

Strony internetowe DaVita są przeznaczone dla dorosłych i nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
DaVita nie będzie gromadzić danych osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 18 lat.

Okresy przechowywania
O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, będziemy przechowywać Twoje dane
osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały one pierwotnie
zgromadzone, oraz, o ile ma to zastosowanie, tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

Jak się z nami skontaktować w przypadku pytań i skarg
Jeśli masz pytanie dotyczące Polityki prywatności DaVita, chcesz poprosić o informacje lub chcesz złożyć
skargę dotyczącą naruszenia Twojej prywatności, możesz się skontaktować z DaVita sp. z o.o. ul. Legnicka
48F, 54-202 Wrocław, która reprezentuje nas w sprawach dotyczących prywatności danych w Polsce.
Nasze dane kontaktowe to:

DaVita sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 bud.
F 54-202 Wrocław
E-mail: PL_IOD@davita.com

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności podczas aktualizacji naszej strony
internetowej. Regularnie odwiedzaj tę witrynę i sprawdzaj bieżącą politykę prywatności. Niniejsza
polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 14 listopada 2019.
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