
Polityka prywatności Projektu Edukacyjnego  
  

1. Definicje:  
  

▪ Opella – Opella Healthcare Poland, z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;  

▪ WOIA  – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 87, 60-273 Poznań;  

▪ Projekt – internetowy program edukacyjny dla farmaceutów realizowany z inicjatywy Opella wspólnie z 
WOIA, obejmujący m.in. szkolenia na punkty edukacyjne przyznawane przez WOIA oraz quizy dla 
farmaceutów;  

▪ Serwis – platforma internetowa, za pomocą której odbywa się realizacja Projektu, stworzona w ramach 
serwisu QMJ dostępnego pod adresem www.qmj.pl, na którą składa się w szczególności serwis 
akademiafarmaceuty.qmj.pl i strony produktowe tworzone na osobnych subdomenach w ramach serwisu QMJ 
;  

▪ Użytkownik Serwisu – uczestnik Projektu, który korzysta z usług Serwisu;  

▪ Usługi – usługi Serwisu;  

▪ Szkolenie – organizowane w ramach Projektu i realizowane za pośrednictwem Serwisu szkolenie on-line 
w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów, składające się z prezentacji oraz pytań testowych, certyfikowane 
i prowadzone pod nadzorem merytorycznym WOIA, za które uczestnik Szkolenia otrzymuje tzw. punkty 
edukacyjne;  

▪ dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);   

▪ administrator – osoba fizyczna lub prawna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 
jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni nazywani 
współadministratorami;  

▪ RODO - rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).  

  

2. Dlaczego ten dokument?  
  
Opella i WOIA podjęły decyzję o realizacji wspólnego projektu edukacyjnego w zakresie Szkoleń on-line dla farmaceutów 
dostępnych w Serwisie, certyfikowanych i prowadzonych pod nadzorem merytorycznym WOIA. Współpraca Opella i WOIA 
wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu. W związku z powyższym Opella i WOIA poniżej 
informują w jaki sposób będą przetwarzały takie dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do 
danych osobowych farmaceutów, którzy rejestrując się na Szkolenie dobrowolnie zarejestrowali się w bazie kontaktowej 
spółek Sanofi prowadzonej wspólnie przez Sanofi-Aventis sp. z o.o., Opella Healthcare Poland sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z 
o.o. oraz udzielili zgody na formy takiego kontaktu. W tym zakresie zastosowanie ma informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych w bazie kontaktowej spółek Sanofi dostępna tutaj.  
  

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?  
  
Osoba, która chce skorzystać z Usług Serwisu wypełnia w Serwisie elektroniczny formularz umożliwiający jej dostęp do danej 
Usługi, w którym podaje swoje dane osobowe. Dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji Usługi są odpowiednio 
oznaczone symbolem (*). Podanie danych niewymaganych jest dobrowolne. Przetwarzamy także dane osobowe 
przekazywane nam w wiadomościach wysyłanych na wskazane w Serwisie adresy mailowe.  
  
Ponadto informacje o Użytkowniku Serwisu mogą być zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania przez niego z 
Usług (tzw. pasywne zbieranie danych). W celu prawidłowej realizacji Usług w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
mogą być np. instalowane tzw. niezbędne pliki cookie (należą do nich cookies funkcjonalne i uwierzytelniające), które 
gromadząc pewne ograniczone informacje pozwalają m.in. na zapisanie w Serwisie własnych ustawień Użytkownika Serwisu 
lub utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie 
wpisywać loginu i hasła. Takie pliki cookie nie wymagają uzyskania od Użytkownika Serwisu zgody na ich stosowanie, gdyż są 
ściśle niezbędne dla prawidłowej realizacji żądanych przez niego Usług. Serwis stosuje także analityczne i targetujące pliki 
cookie stron trzecich, które są umieszczane na urządzeniu Użytkownika Serwisu dopiero po uzyskaniu jego dobrowolnej zgody 
na ich stosowanie. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać wyboru w zakresie akceptowania lub nie naszych 
plików cookie za pośrednictwem ustawień panelu „Ustawienia plików cookie”, który wyświetla się użytkownikom po wejściu 



na stronę internetową. Link do panelu jest dostępny również w naszej Polityce cookie. Niezależnie od powyższego każdy 
użytkownik Serwisu może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób by pozwalała na instalację plików 
cookie na urządzeniu lub blokowała (całkowicie lub częściowo) pliki cookie. Zwracamy uwagę, że niektóre pliki cookie są 
niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu dlatego całkowite zablokowanie obsługi plików cookie w ustawieniach 
przeglądarki internetowej może powodować problemy z korzystaniem z Serwisu. Z tego względu, aby określić swoje 
preferencje w zakresie akceptowania lub blokowania innych niż niezbędne pliki cookie prosimy o skorzystanie z panelu 
„Ustawienia plików cookie”. Mogą Państwo w dowolnym momencie skasować pliki cookie, które zostały zainstalowane na 
Państwa urządzeniu wykorzystując do tego funkcjonalności swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat pasywnego 
zbierania danych znajduje się w Polityce cookie.  
  
  

4. W jakich celach i na jakiej podstawie Opella i WOIA przetwarza dane osobowe?  
  
Dane osobowe uczestników Szkolenia będą przetwarzane wspólnie przez Opella i WOIA w celach związanych z realizacją 
Szkolenia, co obejmuje również rozpatrywanie ich ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W 
tym zakresie Opella i WOIA są współadministratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu zgłoszonych do udziału w  
dostępnym w ramach Serwisu Szkoleniu, decydującymi wspólnie o celach i środkach ich przetwarzania. W związku z 
powyższym Opella i WOIA zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi, w którym każdy z nich 
zobowiązał się dokładać wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych realizowane w ramach wspólnych czynności 
przetwarzania odbywało się zgodnie z przepisami RODO. Porozumienie określa przy tym odpowiednie zakresy 
odpowiedzialności Opella i WOIA dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a jego zasadnicza treść jest 
dostępna poprzez kontakt ze współadministratorami w sposób opisany w pkt. 8 niniejszej Polityki.   
  
Ponadto w pewnych sytuacjach Opella może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu jako niezależny 
administrator. Poniżej wskazano przykłady takich sytuacji.  
  
Opella jest niezależnym administratorem danych osobowych w przypadku gdy:  
  

1. przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu świadczenia Usług Serwisu, dla których realizacji 
nie jest wymagana współpraca Opella i WOIA (tj. usług własnych Opella niezwiązanych z realizacją Szkolenia) - 
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

  

2. przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w ramach organizowanych w Serwisie konkursów lub 
quizów, w tym w celu wyłonienia zwycięzców, wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przez 
okres realizacji konkursu/quizu, nie dłużej jednak niż do czasu do czasu zakończenia postępowania 
reklamacyjnego lub postępowania sądowego w związku z reklamacjami lub roszczeniami zgłoszonymi przez 
Użytkownika Serwisu dotyczącymi konkursu lub quizu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda na 
przetwarzanie danych) lub f)  (prawnie uzasadniony interes Opella w przetwarzaniu danych w zakresie 
niezbędnym dla realizacji quizu lub konkursu) RODO,  

  

3. przetwarza poza Serwisem dane osobowe Użytkowników Serwisu we własnych celach związanych z 
wypełnianiem zobowiązań wynikających z wewnętrznych procedur Grupy SANOFI (realizacja prawnie 
uzasadnionych interesów Opella), w szczególności w celu dokumentowania prawidłowości wydatkowania 
środków finansowych w przypadku wydarzeń sponsorowanych przez Opella, zapewnienia transparentności 
interakcji Opella z przedstawicielami zawodów medycznych – w tych celach Opella może przetwarzać dane 
osobowe Uczestników przez okres 12 miesięcy od udziału Użytkownika Serwisu w Szkoleniu sponsorowanym 
przez Opella - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

  

4. przetwarza poza Serwisem dane osobowe Użytkowników Serwisu zgłaszających reklamacje jakościowe, 
informacje o niepożądanym działaniu lub inne informacje o bezpieczeństwie stosowania produktów Opella w 
celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z 
zapewnianiem bezpieczeństwa produktówi rozpatrywania reklamacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c lub 
f RODO, przy czym gdy będzie to wymagane Opella zwróci się do osoby zgłaszającej o zgodę na przetwarzanie 
jej danych osobowych.  

  

5. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?  
  
Dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Opella i WOIA oraz ich usługodawcom, jeżeli będzie to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówionych usług, w szczególności operatorom pocztowym lub kurierom (w zakresie 



niezbędnym do dostarczenia przesyłki), kancelariom prawnym lub podmiotom, którym Opella lub WOIA na podstawie umowy 
powierzyło przetwarzanie danych osobowych np. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, hostingodawcom, firmom 
doradczym. W szczególności dostęp do danych osobowych może mieć agencja QAH sp. z o.o. sp.k, która pełni funkcję 
operatora logistycznego Serwisu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zawartej z 
Opella.  
  
W przypadku wskazanych procesów wskazanych powyżej w pkt 4 ppkt 3) i 4), w których wyłącznym administratorem jest 
Opella dane osobowe mogą być ujawniane także innym podmiotom powiązanym Grupy SANOFI jeżeli jest to niezbędne dla 
realizacji celu przetwarzania.  
  
Ponieważ Grupa SANOFI ma charakter międzynarodowy a Opella prowadząc działalność może korzystać z wsparcia 
usługodawców zlokalizowanych na całym świecie. Niektórzy z wspomnianych odbiorców, którym Opella może ujawniać dane 
osobowe mogą znajdować się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Kraje te mogą nie zapewniać 
takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak państwa należące do EOG. W takim przypadku Opella przed 
przekazaniem danych wprowadzi mechanizmy mające na celu zapewnienie ich odpowiedniej ochrony jak np. umowa 
o przekazaniu danych oparta na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub Wiążące 
Reguły Korporacyjne. Więcej informacji temat transferu danych Uczestników poza EOG lub stosowanych w tych przypadkach 
zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Opella na adres: Multichannel.Marketing@sanofi.com.  
  

6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe w Serwisie?  
  
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane ramach Serwisu tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla realizacji 
Usług..   
  

7. Jakie mam prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?  
  
Użytkownik Serwisu może skorzystać wobec Opella i WOIA z następujących praw:  

1. 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);  

2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 
RODO (Użytkownik Serwisu 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 Użytkownika Serwisu 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);  

3. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od swoich danych 
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
(przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy 
jednak tylko danych, które: są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika Serwisu lub zawartej z nim 
umowy, mają postać elektroniczną i zostały uzyskane bezpośrednio od Użytkownika Serwisu;  

4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);  

5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy 
dane są przetwarzane przez Opella lub WOIA w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów 
(zgodnie z art. 21 RODO).  

  
Ponadto Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Opella narusza przepisy RODO.  

  

8. Dane kontaktowe Opella i WOIA  
  

Uczestnik w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może kontaktować się z Opella i WOIA korzystając z 
poniższych punktów kontaktowych:  
  

▪ Kontakt z Opella   
  
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją w/w praw można kontaktować się 
z Opella kierując korespondencję na adres e-mail: Multichannel.Marketing@sanofi.com, jak również 

mailto:Multichannel.Marketing@sanofi.com


z wyznaczonym przez Opella Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@sanofi.com. Korespondencję 
papierową należy natomiast kierować na adres siedziby Opella: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
  

▪ Kontakt z WOIA  
  

Z WOIA można skontaktować się mailowo na adres: sekretariat@woia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Palacza 
87, 60-273 Poznań   

  
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania 
z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Opella lub WOIA o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej 
danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Opella i WOIA może pozostawić w swoich zasobach dane 
osobowe osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie niezbędnym do udokumentowania, iż ich rozpatrzenie 
odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022r. 
 

 


