
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 

webinaru “Nie sam na SM” 
 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych uczestników webinaru jest jego organizator, tj. Sanofi-Aventis Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa (dalej również jako 

„Organizator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 

dalej „RODO”.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak z uwagi na cele 

organizacyjno-administracyjne niezbędne w celu przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia uczestnika. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych organizacją 

webinaru. Zwracamy uwagę, iż webinar jest przeznaczony dla pacjentów chorych na stwardnienie 

rozsiane, stąd udział uczestnika w webinarze może pośrednio wskazywać na jego stan zdrowia. Z tego 

względu Organizator jest zobowiązany uzyskać od uczestnika zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, w tym dotyczących zdrowia, w celach związanych z organizacją webinaru (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, jak również 

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie w 

organizacji webinaru i dostarczające Organizatorowi usługi z zakresu IT oraz ich upoważnieni 

pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Wszystkie 

osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności 

tych danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją Webinarium będą przechowywane przez okres 

60 dni.   

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora 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 jego danych osobowych 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 wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z organizacją webinaru przed datą tego wydarzenia oznacza rezygnację uczestnika 

z udziału w webnarze; wycofanie zgody nie wpływa natomiast na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

d) prawa do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawa do bycia 

zapomnianym”), 

e) prawa do przeniesienia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO, 

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). 

Ponadto uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Punkty kontaktu z Organizatorem 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących 

uczestnikom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na 

adres e-mail: klaudia.dobosiewicz@sanofi.com lub za pośrednictwem wyznaczonego przez 

Organizatora Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@sanofi.com. Korespondencję 

papierową należy natomiast kierować na adres siedziby Organizatora: ul. Bonifraterska 17, 00-203 

Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, 

w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o 

odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowych, które umożliwią weryfikację jej 

tożsamości.  
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