Siemens Healthineers
Polityka Prywatności dot. Partnerów Biznesowych
Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych osób kontaktowych (każda to "Kontakt
Partnera Biznesowego") naszych klientów, dostawców i partnerów (każdy z nich jest "Partnerem
Biznesowym") jest ważna dla Siemens Healthineers AG, Henkerstr. 127, 91052 Erlangen, Niemcy i
powiązanych z nim firm (razem "Siemens") W związku z tym Siemens przetwarza dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa danych.
1. Kategorie procesów przetwarzania danych osobowych, cel i podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych
W związku z relacjami biznesowymi z firmą Siemens, Siemens może przetwarzać dane osobowe w
następujących celach:
•
•

•
•

•

•

Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi na temat produktów, usług i projektów Siemens lub
Partnerów Biznesowych, np. odpowiadając na zapytania lub prośby;
Planowanie, wykonywanie i zarządzanie (umownymi) relacjami z Partnerami Biznesowymi, np.
realizując transakcje i zamówienia obejmujące produkty lub usługi, przetwarzając płatności,
wykonując czynności księgowe, audytorskie, fakturowanie i windykację, organizując wysyłki i
dostawy, ułatwiając naprawy i świadcząc usługi wsparcia;
Administrowanie i przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz
rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych,
zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań złośliwych lub
przestępczych;
Zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi (takimi jak obowiązki w zakresie prowadzenia
dokumentacji), obowiązkami sprawdzania zgodności z wymogami partnera biznesowego (aby
zapobiegać przestępczości związanej z pracownikami umysłowymi lub praniem brudnych pieniędzy)
oraz politykami firmy Siemens lub standardami branżowymi; i
Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych porozumień umownych oraz ustalanie,
wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

W wyżej wymienionych celach Siemens może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
•
•

•

Dane kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego,
numer telefonu komórkowego do pracy, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail;
Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności oraz
zapobieganie oszustwom, w tym numery kart kredytowych / debetowych, numery kodów
zabezpieczających i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
Dalsze informacje przetworzone z konieczności w projekcie lub w związku ze stosunkami
umownymi z Siemens lub dobrowolnie dostarczone przez Kontakt Partnera Biznesowego, takie
jak złożone zamówienia, dokonane płatności, wnioski i kluczowe momenty w projekcie;

•
•

Informacje zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych nt. wiarygodności oraz
agencji kredytowych; i
Jeśli prawnie wymagane do kontroli zgodności z wymogami partnerów biznesowych:
informacje o odnośnych i istotnych postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach
prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym do
realizacji odpowiednich (umownych) relacji z Partnerami Biznesowymi. O ile nie wskazano inaczej,
podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych lub - jeżeli wyraźnie przekazane przez kontaktowe partnerów
biznesowych - zgoda (art. 6 ust. (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Jeżeli podane dane osobowe nie są dostępne lub firma Siemens nie może ich odebrać, poszczególne
cele mogą nie zostać osiągnięte.
2.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Siemens może przekazywać dane osobowe innym firmom z grupy Siemens, ale tylko jeżeli i w zakresie,
w jakim takie przekazanie jest ściśle wymagane do wyżej wymienionych celów.
Jeśli zostanie to prawnie dozwolone, Siemens może przekazać dane osobowe sądom, organom ścigania,
organom nadzorującym lub prawnikom, jeśli jest to konieczne w celu przestrzegania prawa
dotyczącego ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Siemens zleca dostawcom usług (tzw. procesorom danych), takim jak dostawcy usług hostingowych
lub konserwatorskich, którzy działają wyłącznie zgodnie z instrukcjami Siemens i są zobowiązani
umową do działania zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.
Odbiorcy danych osobowych mogą być zlokalizowani w krajach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ("kraje trzecie"), w których obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego
poziomu ochrony danych, jak prawo w kraju ojczystym.
W takich przypadkach i o ile nie zezwala na to prawo właściwe, Siemens podejmuje środki w celu
wdrożenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych za pomocą
innych środków.
•

•

Siemens udostępnia dane osobowe firmom Siemens w krajach trzecich, tylko jeśli wdrożyły
wiążące reguły korporacyjne Siemens ("BCR") w celu ochrony danych osobowych. Więcej informacji
na temat Siemens BCR można znaleźć tutaj.
Siemens przesyła dane osobowe do zewnętrznych odbiorców w krajach trzecich tylko w przypadku,
gdy dany odbiorca (i) zaakceptował standardowe klauzule umowne UE z Siemens, (ii) wdrożył
wiążące reguły korporacyjne w swojej organizacji lub (iii) - w przypadku odbiorców z USA odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności. Osoby, których to dotyczy, mogą
zażądać dalszych informacji i kopii zabezpieczeń wdrożonych pod adresem kontaktowym
wskazanym w punkcie 6 poniżej.

3. Okresy przechowywania
O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w momencie gromadzenia danych osobowych Kontrahenta (np. w
formularzu zgody zaakceptowanym przez Kontakt Partnera Biznesowego), usuwamy dane osobowe,
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jeśli zatrzymanie danych osobowych nie jest już konieczne w związku z celem za które zostały zebrane
lub przetworzone w inny sposób, a także żadne ustawowe zobowiązania w zakresie przechowywania
danych na mocy obowiązującego prawa (takie jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymagają od
nas dalszego przechowywania danych osobowych.
4. Prawo do wycofania zgody
W przypadku, gdy Kontakt Partnera Biznesowego wyraził zgodę na przetwarzanie niektórych danych
osobowych przez firmę Siemens, Kontakt Partnera Biznesowego ma prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie z przyszłym skutkiem, tj. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody. Siemens może
przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.
5. Prawo do dostępu i poprawiania lub usuwania danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Kontakt Partnera Biznesowego, którego to
dotyczy, może - pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków prawnych - mieć prawo do:
•
•
•
•
•

•

uzyskania od Siemens potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Kontaktu Partnera Biznesowego
są przetwarzane, a jeśli tak, to uzyskać dostęp do danych osobowych;
sprostowania przez Siemens niedokładnych danych osobowych;
usunięcia przez Siemens danych osobowych Kontaktu Partnera Biznesowego;
ograniczenia przetwarzania przez Siemens danych osobowych Kontaktu Partnera Biznesowego;
uzyskać od firmy Siemens kopię danych osobowych, które aktywnie udostępnił Kontakt Partnera
Biznesowego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu
maszynowego formacie oraz poprosić Siemens o przekazanie tych danych innemu odbiorcy
wybranemu przez Kontakt Partnera Biznesowego; i
zaprotestować, z przyczyn związanych z konkretną sytuacją przetwarzaniem danych osobowych
Kontaktu Partnera Biznesowego.

6. Kontakt w zakresie prywatności danych
Organizacja ds. Ochrony Danych Siemens Healthineers zapewnia wsparcie w przypadku jakichkolwiek
pytań, uwag, wątpliwości lub skarg związanych z prywatnością danych lub w przypadku, gdy Kontakt
Partnera Biznesowego chce skorzystać z praw do ochrony danych osobowych, o których mowa w sekcji
5 powyżej. Z przedstawicielem ds. Ochrony Danych Grupy Siemens Healthineers można skontaktować
się pod adresem: dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.
Organizacja Ochrony Danych firmy Siemens zawsze dokłada wszelkich starań, aby uwzględnić i
rozstrzygnąć wszelkie zgłoszone do niej wnioski lub skargi.

Ponadto możesz również skontaktować się, w kwestii próśb lub skarg, w odpowiednim organem
nadzorczym.
Właściwym organem nadzorującym dla Siemens Healthineers AG jest:
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Landesamt fir Datenschutzaufsicht
Promenada 27 (Schloss)
91522 Ansbach, Niemcy
Strona internetowa: https://www.lda.bayern.de/en/index.html

Właściwym organem nadzorującym dla Siemens Healthcare Sp. z o.o. jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Strona internetowa: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Lista krajowych organów nadzoru dostępna jest tutaj.
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