
 

  

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (AU/PL/PT) 
Polityka prywatności dla Stron Docelowych lokalizacji Kedrion w Austrii, Polsce i Portugalii 
 
DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych przy obsłudze naszej 
witryny, w szczególności zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych. Zasadniczo nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo 
na to zgodę, jest to dozwolone przez prawo lub jesteśmy zobowiązani do ujawnienia tych danych na 
podstawie nakazów urzędowych lub sądowych. 
Dostęp do naszej witryny jest z reguły możliwy bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej 
witrynie gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy mailowe), w miarę możliwości 
odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. 
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty 
elektronicznej) może zawierać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób 
trzecich nie jest możliwa. 
 
DANE DOTYCZĄCE DOSTĘPU 
Nie zbieramy, nie przechowujemy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy żadnych danych 
osobowych otrzymanych od Państwa w związku z samym dostępem do naszej witryny. Gromadzone są 
jednak dane, które są tymczasowo przechowywane w pliku logów na naszym serwerze w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa danych (pliki logów serwera) i mogą umożliwić identyfikację (np. nazwa 
udostępnionego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym 
dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłającego i dostawca 
żądania). Te dane użytkowe są analizowane anonimowo do celów statystycznych w ramach 
wewnętrznych badań dotyczących potrzeb i zachowań użytkowników. 
Nie prowadzimy analizy tych danych użytkowych w celu tworzenia osobistych profili użytkowania, chyba 
że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na takie wykorzystanie. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do 
analizy tych danych w przypadku niewłaściwego korzystania z naszej witryny lub innych naruszeń 
prawa, które mogłyby doprowadzić do złożenia doniesienia do organów ścigania. Państwa dane 
użytkowe nie będą analizowane w inny sposób ani przekazywane osobom trzecim. 
 
PLIKI COOKIE 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany podczas 
odwiedzania witryny i jest tymczasowo przechowywany na dysku twardym użytkownika strony. Jeśli 
odpowiedni serwer naszej witryny zostanie ponownie wywołany przez użytkownika strony, przeglądarka 
użytkownika witryny wysyła z powrotem do serwera otrzymany wcześniej plik cookie. Serwer może 
następnie na różne sposoby oceniać informacje uzyskane w wyniku tej procedury. Pliki cookie mogą być 
wykorzystywane na przykład do sterowania wyświetlaniem reklam lub do ułatwienia nawigacji na 
witrynie. Jeśli użytkownik chce zapobiec stosowaniu plików cookie, może to zrobić dokonując lokalnych 
zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej na jego komputerze, tj. programu służącego 
do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera lub Safari). 
Rodzaje plików cookie 
Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie: 
- Techniczne pliki cookie: służą do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. 
- Analityczne pliki cookie: służą do anonimowej analizy korzystania z naszej witryny, na przykład 
pozwalają nam zobaczyć, czy ten sam użytkownik odwiedza naszą witrynę w różnym czasie. Mogą być 
również wykorzystywane do poprawy wydajności i użyteczności naszej witryny. 



 

  

Większość używanych przez nas plików cookie (sesyjne pliki cookie) traci ważność po zakończeniu sesji 
przeglądarki. Stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam 
rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie. Dane te nie są wykorzystywane do osobistej 
identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. 
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez 
użytkownika. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę 
ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. 
Pliki cookie osób trzecich 
Niniejsza witryna wykorzystuje również pliki cookie osób trzecich: 
Google Analytics: 
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 
udostępnianej przez Google, Inc („Google”). Google Analytics używa plików “cookie”, czyli plików 
tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania 
sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat 
korzystania z niniejszej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na niniejszej witrynie, Państwa adres IP zostanie jednak 
wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które 
zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny 
adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej 
witryny, Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z niniejszej witryny przez 
użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług 
związanych z aktywnością na witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP 
przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi 
danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w 
swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z 
pełnej funkcjonalności niniejszej witryny. Można też zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez 
pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) dla Google, jak również 
przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod 
linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie 
ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Państwa danych podczas 
odwiedzania niniejszej witryny: Wyłącz Google Analytics. 
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ Zwracamy 
uwagę, że do Google Analytics na niniejszej witrynie został dodany kod “anonymizeIp”, aby zapewnić 
anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). 
Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie. Cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w 
przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. 
Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać 
zapisany plik cookie. Zawiera on charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną 
identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu witryny. 
Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre funkcje 
naszej witryny nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby 
przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony. 
W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane: 
1) ustawienia języka 
2) informacje dotyczące logowania 
3) pozycje w koszyku 



 

  

Na naszej witrynie stosujemy również pliki cookie umożliwiające nam analizę zachowań użytkowników 
podczas przeglądania zasobów online. 
Podczas wywoływania naszej witryny użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie w celach 
analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w 
tym kontekście. W tym kontekście następuje również odniesienie do niniejszego oświadczenia o 
ochronie danych. 
 
Mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego: 
Austria: 
Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
Tel. +43 1 521 52-25 69 
dsb@dsb.gv.at 
  
Polska: 
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
faks 22 531 03 01 
kancelaria@giodo.gov.pl 
  
Portugalia: 
CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados (Krajowa Komisja Ochrony Danych) 
Av. D. Carlos I, 134, 1º 
1200-651 Lizbona 
T (+351) 213 928 400 
F (+351) 213 976 832 
geral@cnpd.pt 
 
CEL WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA 
Zakres: 
Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej witryny oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i 
wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się standardowo tylko za zgodą 
użytkownika. 
Wyjątek dotyczy tych przypadków, gry uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn 
faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa. 
Cel: 
Dane osobowe są przez nas gromadzone tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim sami Państwo nam je 
podają za wiedzą. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu nawiązania 
kontaktu z Państwem, jeśli wyraźnie udzielili nam Państwo na to zgody. W każdej chwili mają Państwo 
prawo wycofać swoją zgodę. Oświadczenie o celach przetwarzania danych znajduje się w odpowiednich 
miejscach na naszych witrynach i nie podlega późniejszym zmianom. 
Dane będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody tylko wtedy, gdy będziemy do tego 
prawnie zobowiązani. 
Podstawa prawna: 



 

  

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, art. 6 DSGVO służy jako podstawa prawna 
przetwarzania danych osobowych. Podobnie art. 6 DSGVO jest istotny dla przetwarzania danych 
osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy; zobowiązania prawnego, któremu podlega 
nasza firma; do wykonania środków przedumownych; w przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której 
dane dotyczą, lub osoby trzeciej sprawiają, że przetwarzanie jest konieczne; lub w celu ochrony 
uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a których interesy przeważają nad 
podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą. 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania odpowiedniego ustawowego okresu 
przechowywania. Po upływie tego okresu dane są rutynowo usuwane, chyba że jest to konieczne do 
zainicjowania lub wypełnienia umowy. 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Potwierdzenie: 
Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane. 
Informacje: 
W każdej chwili mają Państwo prawo uzyskać informacje o danych przechowywanych na Państwa 
temat, w tym o pochodzeniu i odbiorcach Państwa danych oraz o celu ich przetwarzania. 
Poniższe informacje przekażemy Państwu w formie bezpłatnej kopii: 
cele przetwarzania 
kategorie przetwarzanych danych osobowych 
odbiorcy lub kategorie odbiorców 
planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria jego ustalania 
istnienie prawa do sprostowania / usunięcia / ograniczenia / sprzeciwu w związku z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa: wszelkie dostępne dane dotyczące pochodzenia 
danych. 
Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Art. 22 (1), (4) 
DSGVO. 
Sprostowanie: 
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące 
Państwa są niedokładne lub niekompletne. 
Usunięcie i zapomnienie: 
Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 
17 GDPR. Proszę kliknąć TUTAJ, aby przystąpić do usuwania danych. 
Procedura: 
1) Pobranie formularza do usunięcia danych osobowych. 
2) Wypełnienie i podpisanie formularza. 
3) Przekazanie podpisanego dokumentu do Plasma Centre w punkcie rejestracyjnym. 
Ograniczenie: 
Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Wymagania 
wynikają z art. 18 DSGVO. 
Sprzeciw: 
W każdej chwili mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych (zbieranych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)). Dotyczy to również profilowania 
chronionego tymi przepisami. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane nie będą dalej przetwarzane, 
chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione i możliwe do wykazania podstawy, które są nadrzędne 



 

  

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub 
obrony roszczeń prawnych. 
Odwołanie zgody w świetle prawa ochrony danych osobowych: 
Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Możliwość przenoszenia danych: 
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo przekazali – w formacie 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. 
Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych osobom trzecim. Ponadto, zgodnie z art. 20 
(1) DSGVO, mają Państwo prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od nas do 
innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza to praw i wolności innych osób. 
Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami/naszym inspektorem 
ochrony danych. 
 
INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU DANYCH INNYM WITRYNOM 
Facebook: 
Używamy wtyczek społecznościowych z facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Inc, 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka lub dodatku 
“Facebook Social Plugin”. Gdy klikną Państwo na przykład na przycisk “Lubię to” lub opublikują 
komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do 
Facebooka i tam zapisywane. Ponadto Facebook upublicznia Państwa polubienia dla znajomych z 
Facebooka. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać połączenie z naszą 
witryną bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie 
mają konta na Facebooku, Państwa przeglądarka przekazuje informacje (np. jaką witrynę Państwo 
odwiedzili, Państwa adres IP), które są przechowywane przez Facebook. Szczegółowe informacje o tym, 
jak Facebook obchodzi się z danymi osobowymi i jakie prawa przysługują w tym zakresie znajdują się w 
polityce prywatności Facebooka. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook przypisywał dane zebrane o 
Państwie za pośrednictwem naszych witryn do Państwa konta na Facebooku, należy wylogować się z 
Facebooka przed odwiedzeniem naszych witryn. Można również całkowicie uniemożliwić ładowanie 
wtyczek Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą “FacebookBlocker” 
(Facebook). 
Google+: 
Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043, USA. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: Za pomocą przycisku 
Google+ można publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ 
Państwo i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. 
Google przechowuje zarówno informacje o tym, że daliście Państwo +1 dla danej treści, jak i informacje 
o stronie, którą oglądaliście po kliknięciu +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia 
wraz z nazwą i zdjęciem Państwa profilu w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w 
Państwa profilu Google, lub w innych miejscach w witrynach i reklamach w internecie. 
Google zapisuje informacje o Państwa działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i 
innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, należy posiadać widoczny na całym świecie, 
publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej wybraną dla niego nazwę. Nazwa ta jest 
używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić 
inną nazwę użytą podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu 
Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub mają inne 
informacje identyfikujące Państwa. 
Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wyjaśnionych powyżej, podane przez Państwa 
informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może 



 

  

publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom 
i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. 
Instagram: 
Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez 
Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim 
koncie w serwisie Instagram, mogą Państwo powiązać zawartość naszych witryn ze swoim profilem w 
serwisie Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na 
naszych witrynach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, 
nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. 
Więcej informacji na ten temat podaje polityka prywatności serwisu Instagram: 
https://instagram.com/about/legal/privacy/. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM 
Przekazanie danych osobowych następuje poprzez wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych. 
ZGODA NA ŚLEDZENIE (OPT-IN) LUB: ZAPOBIEGANIE (OPT-OUT). 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. 
 
 


