Główna Polityka Plików Cookies
Dotycząca strony www.nietrzymaniemoczu.pl
Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Plików Cookie („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Astellas Pharma Sp. z o. o.
administrator danych z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, kod pocztowy 02-823, wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000027928, NIP: 113-18-28-467, REGON:
012773490.
(w dalszej części dokumentu „Astellas”, „my”, „nasz” lub „nas”), wykorzystuje pliki cookie i
podobne technologie do rozpoznawania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową
www.nietrzymaniemoczu.pl i jej poddomeny („Witryna”). Wyjaśnia, czym są te technologie i
dlaczego są wykorzystywane, a także opisuje prawa użytkowników w zakresie kontrolowania
używania tych technologii.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze lub urządzeniu przenośnym
użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez
właścicieli witryn internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania witryn, poprawy
efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji.
Pliki cookie wykorzystywane przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku
www.nietrzymaniemoczu.pl nazywane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie
wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny internetowej nazywane są „plikami
cookie podmiotów trzecich”. Pliki cookie podmiotów trzecich umożliwiają dostarczanie w
witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich
jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne). Podmioty, które wykorzystują pliki cookie
podmiotów trzecich, rozpoznają komputer danego użytkownika, gdy jest on używany do uzyskania
dostępu do witryny internetowej, o której mowa, oraz gdy jest używany do odwiedzania
określonych innych witryn.
Dlaczego korzystamy z plików cookie?
Własne pliki cookie oraz plików cookie podmiotów trzecich używane są z kilku powodów.
Niektóre pliki cookie są wymagane z powodów natury technicznej, aby umożliwić funkcjonowanie
naszej Witryny; takie pliki cookie nazywamy „ściśle niezbędnymi”. Inne pliki cookie pozwalają
śledzić zainteresowania naszych użytkowników oraz kierować do nich odpowiednie treści, aby w
ten sposób zwiększyć wygodę korzystania z naszej Witryny. Podmioty trzecie mogą używać
plików cookie w ramach naszej Witryny w celach analitycznych oraz innych. Kwestia ta została
bardziej szczegółowo opisana poniżej.
Pewne rodzaje własnych plików cookie oraz plików cookie podmiotów trzecich używanych w
naszej Witrynie oraz informacje na temat tego, do czego one służą, opisano w poniższej tabeli:
Rodzaj pliku cookie

Kto wykorzystuje pliki cookie

Jak zaakceptować lub
wyłączyć obsługę
plików cookie

Ściśle niezbędne pliki cookie: Te Astellas Pharma Sp. z o. o.
pliki cookie są niezbędne do QAH Sp. z o. o. Sp. k.
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Jak można kontrolować pliki cookie?
Każdy użytkownik może decydować o tym, czy będzie akceptować pliki cookie, czy nie.
Opcje przeglądarki internetowej można ustawić i zmieniać tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki
cookie. Należy zwrócić uwagę, że przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają
stosowanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące
ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje, że
chce odrzucać pliki cookie, wciąż może korzystać z naszej Witryny, jednak dostęp do niektórych
jej funkcji lub obszarów może być ograniczony. Ponieważ sposób ustawienia zgody na stosowanie
plików cookie lub ich zablokowania różni się w zależności od przeglądarki, należy zapoznać się z
informacjami znajdującymi się w menu pomocy danej przeglądarki.
Swoje preferencje dotyczące plików cookie można ustawić także klikając odpowiednie łącza
rezygnacji znajdujące się w tabeli z opisem plików cookie powyżej.
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Jak często aktualizowana jest niniejsza Polityka?
Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących
plików cookie, których używamy, lub z innych względów operacyjnych, prawnych bądź
regulacyjnych. Zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej Polityki, aby być na bieżąco
informowanym nt. korzystania przez nas z plików cookie i pokrewnych technologii.
Data znajdująca się w górnej części niniejszej Polityki wskazuje dzień jej ostatniej aktualizacji.
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
Pytania dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii można kierować na
adres: privacy@astellas.com
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INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
W SERWISIE http://www.nietrzymaniemoczu.pl/
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
Astellas Pharma Sp. z o.o. („Astellas”, „my”, „nas”) szanuje Pani/Pana prawo do prywatności.
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o nas, o sposobie
gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania przez nas dotyczących Pani/Pana danych
osobowych oraz możliwości skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień związanych z ochroną
prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu
wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych
kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
Czym zajmuje się Astellas?
Astellas Pharma jest globalnym koncernem farmaceutycznym, którego nadrzędna spółka
dominująca ma siedzibę w Tokio w Japonii. Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia
pacjentów w następujących głównych obszarach: transplantologia, urologia, onkologia,
leczenie zakażeń i leczenie bólu.
Więcej informacji o Astellas znajduje się w zakładce „O Firmie” w naszej witrynie
internetowej https://www.astellas.com/pl/.
Jakie dane osobowe gromadzi Astellas i w jakim celu w związku z korzystaniem z serwisu?
 Dane gromadzone w sposób automatyczny
Możemy gromadzić określone dane automatycznie z Pani/Pana urządzenia.
W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane
te mogą stanowić dane osobowe na mocy przepisów obowiązującego prawa
o ochronie danych osobowych.
Dane gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować w szczególności adres
IP, rodzaj urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj przeglądarki,
położenie geograficzne (np. kraj lub miasto) i inne informacje techniczne. Gromadzone
mogą być także dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej z
wykorzystaniem Pani/Pana urządzeniu, w tym odwiedzonych przez Panią/Pana stron
i klikniętych przez Panią/Pana łączy (linków).
Dzięki gromadzeniu tych danych możemy dowiedzieć się więcej o gościach
odwiedzających naszą witrynę internetową, ich lokalizacji oraz uzyskać informacje na
temat interesujących ich treści w naszej witrynie internetowej. Dane te
wykorzystujemy na potrzeby wewnętrznej analizy oraz w celu poprawy, jakości
i zwiększenia przydatności naszej witryny internetowej dla osób ją odwiedzających.

Niektóre dane mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technik
śledzenia, co zostało szczegółowo wyjaśnione w ustępie zatytułowanym „Pliki cookie
i podobne techniki śledzenia”.
Zasadniczo dane osobowe uzyskane od Pani/Pana będziemy wykorzystywać tylko do celów
uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub do celów wyjaśnionych
w chwili gromadzenia Pani/Pana danych osobowych. Możemy jednak wykorzystywać
dotyczące Pani/Pana dane osobowe do innych celów związanych z ujawnionymi celami (np.
do celów archiwizacji zgodnie z interesem publicznym, do celów badań naukowych i
historycznych lub do celów statystycznych), jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa o ochronie danych osobowych.
Komu Astellas udostępnia moje dane osobowe?
Możemy ujawnić dotyczące Pani/Pana dane osobowe odbiorcom należącym do
następujących kategorii:






spółkom należącym do naszej grupy, zewnętrznym usługodawcom i partnerom
świadczącym usługi przetwarzania danych lub przetwarzającym dane osobowe w inny
sposób do celów uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
wszystkim upoważnionym organom państwowym, sądom lub innym podmiotom
zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam
praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Pani/Pana
lub innych osób;
potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku
z jakąkolwiek propozycją kupna, fuzji lub przejęcia jakiejkolwiek części
przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku
wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych tylko w celach uwzględnionych
w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych (tylko dla osób z EOG)
Jeżeli pochodzi Pani/Pan z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych uwzględnionych
powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i określonego kontekstu ich
gromadzenia.
W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia dalszych informacji na temat podstawy prawnej dla
gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem: privacy@astellas.com

Pliki cookie i inne techniki śledzenia
Wykorzystujemy pliki cookie i inne techniki śledzenia (zwane dalej łącznie „Plikami cookie”)
w celu gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych. Dodatkowe informacje
dotyczące rodzaju plików cookie, celu i sposobu ich wykorzystywania oraz sposobu ich
kontrolowania można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie:
http://www.nietrzymaniemoczu.pl/polityka-cookies
W jaki sposób Astellas zabezpiecza moje dane osobowe?
W celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie
poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania dotyczących
Pani/Pana danych osobowych.
Przesyłanie danych za granicę
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju i przetwarzane w innym
kraju niż kraj Pani/Pana zamieszkania. Przepisy prawa ochrony danych osobowych w tych
krajach mogą różnić się od tych w kraju Pani/Pana zamieszkania (i w niektórych przypadkach
mogą być mniej rygorystyczne). Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby
zapewnić ochronę Pani/Pana danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie
prywatności.
Przechowywanie danych
Przechowujemy uzyskane od Pani/Pana dane osobowe w przypadku istniejącej prawnie
uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych,
podatkowych lub księgowych).
W przypadku braku istniejącej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej
przetwarzania dotyczących Pania/Pana danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je
lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Pani/Pana danych
osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie
będziemy ich wykorzystywać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe i wówczas
usuniemy dane.
Prawo do ochrony danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z prawem do ochrony danych
osobowych:


W celu uzyskania dostępu, zmiany, aktualizacji lub żądania usunięcia dotyczących
Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacy@astellas.com

Ponadto, jeśli jest Pani/Pan rezydentem Unii Europejskiej, przysługuje Pani/Panu prawo
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania przeniesienia danych
osobowych. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt pod adresem:
privacy@astellas.com


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych
skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania dotyczących Pani/Pana danych
osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem
ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych osobowych
działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i niektórych
krajów spoza Europy (w tym USA i Kanady) są dostępne tutaj.)

Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa
do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.
Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności
Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności
w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności.
W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki
odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby Panią/Pana o niej
poinformować.
Ostatnią datę aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności można znaleźć na
górze niniejszej Informacji.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacy@astellas.com

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Astellas Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, kod pocztowy 02-823,
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000027928, NIP: 113-18-28-467, REGON: 012773490, telefon recepcja: +48 225451111 oraz
email: privacy@astellas.com

