
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w korespondencji e-mail (dalej 

„korespondencja”) jest Nobipharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-793, ul. Rydygiera 8 

(dalej „Nobipharm”). 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Nobipharm w celu obsługi korespondencji, 

który to cel wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom świadczącym na rzecz Nobipharm 

usługi informatyczne czy wsparcia technicznego a także dostawca poczty elektronicznej. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy 

objętej korespondencją, chyba że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między 

Nobipharm a Panią/Panem lub podmiotem, na rzecz którego Pani/Pan działa, w wyniku 

nawiązanej korespondencji. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia 

odpowiedzi na korespondencję. 

 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Nobipharm dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Nobipharm. Wówczas Nobipharm nie będzie przetwarzać Pani/Pana 

danych, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania 

danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw lub wolności. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia.  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(https://uodo.gov.pl/). 

 

9. We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym jeśli 
chce Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją  prosimy 
kontaktować się na adres e-mail: info@nobipharm.pol.pl. 
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