
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Strony produktowe 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SOLPHARM SP. z o. o. z siedzibą w 

Markach, 05-270, przy ul. Zakątek 1, REGON: 015174398. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Adriana Lapierre, z którym 

można się kontaktować pod adresem: adrian.lapierre@solpharm.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania 

skierowane na adres e-mailowy, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przy użyciu 

infolinii informacji o leku. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ustęp 1 litera b 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 

przetwarzania. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie wymiany korespondencji, nie dłużej jednak niż 

przez 5 lat od daty wpływu zapytania. 

6. Strona www.evaqu.pl wykorzystuje pliki cookie by mierzyć i raportować anonimowe statystyki 

interakcji użytkowników z witryną internetową i aplikacjami, za pośrednictwem narzędzi 

takich jak np. Google Analitics.  

7. Pliki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych 

użytkownika strony Internetowej. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę 

strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer.  

7.1.  Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze strony 

internetowej, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych 

preferencji użytkownika (pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego 



preferencjami wyświetlić stronę), tworzenia statystyk z wyłączeniem możliwości 

identyfikacji użytkownika.  

7.2.  Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies”:  

7.2.1. pliki „cookies” stałe, które zostają zapisane na urządzeniu końcowym 

przez czas określony w parametrach tych plików lub do chwili, aż Państwo ich 

nie usuniecie. Dzięki nim, przy kolejnej wizycie użytkownik strony może zostać 

rozpoznany, a jego preferencje zostają zapamiętane.  

7.2.2. pliki „cookies” sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są 

do momentu opuszczenia przez użytkownika strony internetowej.  

7.3.  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym 

użytkownika. Użytkownik ma możliwość zablokowania „cookies” lub każdorazowego 

uzyskania informacji o ich umieszczeniu na urządzeniu poprzez odpowiednie 

skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej, jednak zmiany te mogą 

uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.   

7.4.  Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej znajdziecie 

Państwo w menu swojej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Prawa wskazane w pkt. 8 można zrealizować kierując korespondencję na adres Administratora 

podany w pkt. 1, lub adres e-mail: daneosobowe@solpharm.pl. Administrator zrealizuje 

wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do 

odrzucenia żądania, o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


