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Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych są bardzo ważne dla firmy Ascensia. 
Informacja o ochronie prywatności w procesie rekrutacji (Informacja o ochronie prywatności) 
dotyczy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez firmę Ascensia Diabetes 
Care Holdings AG lub jej podmioty zależne i powiązane w ramach działań rekrutacyjnych 
prowadzonych w trybie online i offline. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma za 
zadanie pomóc Państwu zrozumieć, kim jesteśmy, jakie Państwa dane osobowe gromadzimy, 
dlaczego je gromadzimy, co z nimi robimy w ramach procesu rekrutacji oraz jakich wyborów 
mogą Państwo dokonać w związku z podejmowanymi przez nas czynnościami przetwarzania. 

 
Stosowany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności termin „dane osobowe” oznacza 
wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby (tj. informacje dotyczące Państwa). Obejmują one na przykład Państwa imię i nazwisko, 
adres, adres e-mail, informacje na temat wykształcenia i historii zatrudnienia, CV oraz 
informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych. 

 
Zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności pozwoli Państwu zrozumieć, 
w jaki sposób Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z naszymi 
działaniami rekrutacyjnymi. 

 
INDEKS 

1. Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych 

2. Rodzaje dotyczących Państwa danych osobowych, jakie gromadzimy 

3. Powody, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

5. Udostępnianie Państwa danych osobowych 

6. Przechowywanie Państwa danych osobowych 

7. Zatrzymywanie Państwa danych osobowych 

8. Ochrona Państwa danych osobowych 

9. Wykorzystywanie plików cookie 

10. Rezygnacja z plików cookie 

11. Korzystanie z przysługujących Państwu praw 



12. Państwa obowiązki Pragniemy przypomnieć, że Państwa obowiązkiem jest zadbać o to, by 
podawane przez Państwa dane były zgodnie z Państwa wiedzą prawidłowe, kompletne 
i aktualne. Ponadto w przypadku udostępniania nam danych osobowych innych osób (na 
przykład osób pozostających na Państwa utrzymaniu) Państwa obowiązkiem jest gromadzenie 
takich danych z zachowaniem zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi. Powinni Państwo na 
przykład poinformować osoby, których dane osobowe udostępniają Państwo firmie Ascensia, o 
treści niniejszej Informacji o ochronie prywatności oraz otrzymać ich zgodę (pod warunkiem, że 
osoby te posiadają kompetencje prawne do udzielenia takiej zgody) na wykorzystywanie ich 
danych osobowych przez firmę Ascensia w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie 
prywatności (w tym na ich przekazywanie i ujawnianie). 

13. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności 

14. Kontakt z nami 
 
 
 

1. Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych 

Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany 
w niniejszej Informacji o ochronie prywatności są firma Ascensia Diabetes Care Holdings AG 
oraz jej podmioty zależne i powiązane. Użyte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności 
określenia „my” (we wszystkich odmianach gramatycznych) lub „firma Ascensia” odnoszą się do 
administratora Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie 
prywatności, to jest do podmiotu powiązanego lub zależnego, który może rozważać 
przedstawienie Państwu oferty pracy lub który w inny sposób decyduje o tym, jakie Państwa 
dane osobowe są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane. Listę podmiotów 
powiązanych firmy Ascensia można uzyskać, kontaktując się z Biurem ds. ochrony prywatności 
firmy Ascensia (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 14, „Kontakt z nami”). 

 

2. Rodzaje dotyczących Państwa danych osobowych, jakie gromadzimy 

Poniżej znajduje się przegląd kategorii danych osobowych, jakie możemy przetwarzać w ramach 
procesu rekrutacji: 

 

Dane udostępnione nam bezpośrednio przez Państwa 

Rodzaj danych Przykłady 
 

Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko, płeć, kraj, data i miejsce urodzenia, 
narodowość, znajomość języków, stan cywilny, 
partnerzy zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie 
domowym, osoby pozostające na utrzymaniu 

Dane kontaktowe Adres e-mail, numer telefonu, adres 



Dane o ruchu w sieci Numery identyfikacyjne, dane o lokalizacji, 
identyfikatory internetowe, adres IP, pliki cookie, 
identyfikator urządzenia, odwiedzane witryny 
internetowe, ustawienia języka 

Powiązane z kontem dane 
logowania 

Identyfikator logowania, hasło, inne informacje służące 
do uzyskiwania dostępu do i/lub zabezpieczania 
systemów i aplikacji firmy Ascensia, w tym witryny 
z ofertami pracy 

Obrazy, które mogą Państwa 
identyfikować 

Zdjęcia przesłane do CV lub udostępnione nam przez 
Państwa w inny sposób 

Dane dotyczące kwalifikacji i 
rozwoju zawodowego 

Wszelkie informacje zawarte w CV i innych udostę-
pnionych przez kandydata dokumentach zawierających 
dane osobowe (np. dyplomach, certyfikatach), 
informacje o wykształceniu i historii zatrudnienia, 
kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do podjęcia 
pracy, w tym dane dotyczące wizy i statusu 
imigracyjnego, dane dotyczące prawa jazdy, referencje 
od pracodawców i powiązane informacje, wnioski 
dotyczące wynagrodzenia 

Specjalne kategorie danych 
osobowych 

W przypadkach dozwolonych przez lokalne prawo: 

- Informacje na temat niepełnosprawności w zakresie 
istotnym dla wykonywanej pracy, na przykład jeśli 
niepełnosprawność taka wymaga odpowiedniego 
przystosowania lub zmodyfikowania charakteru lub 
stanowiska pracy 

 

- Dane dotyczące przynależności rasowej lub etnicznej, 
na przykład jeśli cechy te są widoczne na zdjęciach lub 
innych obrazach, ale również wtedy, gdy takie dane są 
przetwarzane w celach związanych z różnorodnością 

 

Uwaga: Co do zasady dane należące do kategorii 
specjalnych przetwarzamy w celu zachowania 
zgodności z wymogami prawnymi i wewnętrznymi 
politykami, takimi jak te dotyczące różnorodności czy 
przeciwdziałania dyskryminacji. 



Dane z rejestru karnego Dane dotyczące zachowań przestępczych, dane 
z rejestrów lub postępowań karnych dotyczące czynów 
przestępczych lub prawnie zabronionych (tylko 
w niektórych krajach, w odniesieniu do niektórych 
stanowisk i wyłącznie na wniosek firmy Ascensia) 

Wynagrodzenie i dane z listy płac Informacje o koncie bankowym, żądana pensja, 
wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe 

Wszelkie inne informacje, jakie 
zdecydują się Państwo udostępnić 
firmie Ascensia 

Informacje zwrotne, opinie, informacje podane 
w przesłanych wiadomościach e-mail i pismach oraz 
w trakcie rozmów telefonicznych i spotkań 

 
 

Informacje, które gromadzimy w sposób automatyczny 
 

Gdy zgłaszają Państwo swoją kandydaturę w odpowiedzi na naszą ofertę pracy, korzystają 
z naszych kanałów rekrutacyjnych lub odwiedzają nasze witryny z ofertami pracy, poza 
informacjami, które podają nam Państwo bezpośrednio, możemy gromadzić informacje 
wysyłane nam przez Państwa komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, przez które 
uzyskują Państwo dostęp. Możemy na przykład gromadzić informacje na temat nazwy Państwa 
dostawcy usług internetowych, witryny internetowej, na której znaleźli Państwo łącze do naszej 
Witryny, witryn, do których przeszli Państwo z naszej witryny, rodzaju używanego przez 
Państwa urządzenia, niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia (takiego jak numer IMEI 
Państwa urządzenia, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia lub numer 
komórkowy wykorzystywany przez urządzenie, dane dotyczące sieci komórkowej), informacje 
dotyczące używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji oprogramowania, adresu IP, 
rodzaju używanej przeglądarki internetowej, kodu kraju oraz języka i ustawień strefy czasowej. 
Informacji tych nie wykorzystujemy do identyfikowania osób fizycznych. 

 
Dodatkowo, jeśli będą Państwo przebywać na terenie naszej firmy, w celach bezpieczeństwa 
możemy również rejestrować Państwa dane osobowe w postaci nagrań wideo lub za 
pośrednictwem innych elektronicznych, cyfrowych lub bezprzewodowych systemów lub 
urządzeń nadzorujących (np. telewizji CCTV). 

 
Informacje, jakie gromadzimy z innych źródeł 

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy uzyskiwać dotyczące Państwa 
informacje ze źródeł innych niż nasze kanały rekrutacyjne i witryny z ofertami pracy. Źródła te 
mogą obejmować rekruterów zewnętrznych, inne witryny internetowe (na których obowiązują 
zasady ochrony prywatności ustalone przez osoby trzecie) lub sprawozdania z kontroli 
przeszłości kandydatów. 

 



3. Powody, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe 
 

Aby móc przeprowadzić proces rekrutacji i rozpatrzyć Państwa kandydaturę, możemy 
przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach. 

 

Aby umożliwić Państwu korzystanie z witryny Ascensia Careers oraz móc przetwarzać 
dotyczące Państwa informacje na potrzeby rekrutacji, możemy przetwarzać Państwa dane 
osobowe w celu: 

• identyfikacji i ewaluacji kandydatów oraz dokonania oceny ich umiejętności, kwalifikacji 
i zainteresowań względem ofert pracy firmy Ascensia;

• organizacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i testów mających na celu ewaluację 
kandydatów oraz wyłonienie spośród nich przyszłych pracowników;

• weryfikacji przeszłości kandydatów w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez 

obowiązujące przepisy lokalne;

• kontaktowania się z podanymi przez kandydata osobami celem uzyskania referencji na 

temat pracy kandydata w przeszłości lub w innych celach niezbędnych do realizacji 

działań rekrutacyjnych lub
• umożliwienia Państwu korzystania z witryny firmy Ascensia z ofertami pracy, gdy 

zdecydują się Państwo założyć na niej konto.
 

Abyśmy mogli zarządzać relacjami z obecnymi oraz potencjalnymi kandydatami do pracy oraz 
ulepszać te relacje, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 

• identyfikacji i ewaluacji kandydatów oraz dokonania oceny ich umiejętności, kwalifikacji 
i zainteresowań względem ofert pracy firmy Ascensia;

• kontaktowania się z kandydatami telefonicznie lub pocztą elektroniczną;

• informowania kandydatów o aktualnych ofertach pracy;

• przekazywania kandydatom informacji na temat ich kandydatury oraz realizacji próśb 

kandydatów;

• przedstawiania kandydatom adekwatnych ofert pracy w firmie Ascensia;

• odpowiadania na prośby kandydatów;

• prowadzenia dokumentacji związanej z procesem zatrudniania w firmie Ascensia lub

• lepszego zrozumienia sposobu, w jaki kandydaci korzystają z naszej witryny z ofertami 
pracy, oraz doskonalenia naszego procesu rekrutacji.

 
Aby zachować zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, możemy 
przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 

• udostępniania informacji instytucjom rządowym lub organom nadzorczym we 
wszystkich krajach, w których firma Ascensia prowadzi działalność, do celów takich jak 
odliczenia na podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne, prowadzenie rejestrów i 
obowiązki sprawozdawcze;
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• stosowania się do kontroli rządowych i innych żądań organów rządowych lub innych 
organów administracji publicznej;

• odpowiedniego reagowania na procedury prawne, takie jak wezwania sądowe, lub

• dochodzenia praw i środków prawnych oraz zarządzania wszelkimi wewnętrznymi 
skargami i roszczeniami.

 
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny z ofertami pracy oraz naszych stron, systemów 
i sieci, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 

• wdrażania i podtrzymywania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa lub

• przeprowadzania audytów i dochodzeń wewnętrznych.

 
Aby bronić roszczeń prawnych, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, 
wykonania lub obrony roszczeń prawnych wysuniętych wobec firmy Ascensia. 

 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 

 

Aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe, możemy opierać się na różnych podstawach 
prawnych, takich jak: 

• Państwa zgoda (tylko jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Jeśli 
przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę jako podstawę 
prawną, mogą Państwo w każdym momencie wycofać swoją zgodę;

• konieczność ustanowienia z Państwem stosunku umownego;

• konieczność spełnienia przez nas wymogów prawnych oraz ustalenia, wykonania lub 
obrony wysuniętych przeciwko nam roszczeń prawnych;

• konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak:

o zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i informacji; 

o prowadzenie administracji i ogólnych działań biznesowych w firmie Ascensia oraz 

o zapobieganie naruszeniom prawa oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie 
podejrzewanych lub faktycznych przypadków naruszenia prawa; 

• konieczność odpowiadania na Państwa prośby (takie jak żądania dotyczące 
postępowania z danymi osobowymi, usunięcia danych osobowych lub wprowadzenia 
w nich zmian);

• konieczność ochrony istotnych interesów jakiejkolwiek osoby lub

• jakakolwiek inna podstawa prawna dozwolona przez lokalne przepisy prawa.
 
  



5. Udostępnianie Państwa danych osobowych 
 

Aby móc realizować cele, dla których Państwa dane osobowe zostały zgromadzone 
(patrz punkt 3, „Powody, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe”), możemy 
ujawniać Państwa dane osobowe następującym osobom: 

 

• Podmioty powiązane firmy Ascensia: Z uwagi na globalny charakter naszej firmy 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pewnym podmiotom 
powiązanym firmy Ascensia. Dostęp do posiadanych przez firmę Ascensia danych 
osobowych będą miały wyłącznie osoby, którym dane te są potrzebne do celów 
opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, takie jak na przykład 
osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne, menedżerowie powiązani 
z daną ofertą pracy oraz inni wybrani członkowie personelu firmy Ascensia.

 

• Dostawcy usług: Możemy zlecać pewne czynności związane z przetwarzaniem 
danych osobowych zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, tak aby mogli 
pełnić dla nas określone funkcje i świadczyć nam usługi. Takimi dostawcami 
mogą być na przykład:

o Dostawcy usług informatycznych 
o Konsultanci 
o Dostawcy usług związanych z kontrolą przeszłości 

 

• Organy administracji publicznej i rządowej: W przypadkach, w których jest to 
wymagane przez prawo lub konieczne do obrony naszych praw, możemy 
udostępniać Państwa dane osobowe instytucjom, które regulują sprawy 
dotyczące firmy Ascensia lub posiadają jurysdykcję w odniesieniu do takich 
spraw.

 

• Podmioty świadczące profesjonalne usługi doradcze i inne osoby: Możemy 
udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom, na przykład podmiotom 
świadczącym profesjonalne usługi doradcze, takim jak:

 
o Banki 
o Towarzystwa ubezpieczeniowe 
o Audytorzy 
o Prawnicy 
o Księgowi 
o Inni zewnętrzni profesjonalni doradcy 

 



• Inne osoby w powiązaniu z transakcjami korporacyjnymi: Możemy również od 
czasu do czasu udostępniać Państwa dane osobowe w związku z transakcjami 
korporacyjnymi, takimi jak sprzedaż lub zakup jakiejkolwiek części działalności 
lub aktywów firmy Ascensia bądź też jakakolwiek reorganizacja, fuzja, wspólne 
przedsięwzięcie lub wszelkiego rodzaju zbycie działalności, aktywów lub akcji 
firmy Ascensia.

 

6. Przechowywanie Państwa danych osobowych 

Z uwagi na globalny charakter naszej firmy dostarczone nam przez Państwa dane osobowe 
możemy przekazywać lub udzielać do nich dostępu podmiotom powiązanym firmy Ascensia 
oraz zaufanym osobom trzecim z wielu krajów na całym świecie. W efekcie, jeśli jest to 
konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza krajem Państwa zamieszkania. 

Jeśli mieszkają Państwo w kraju będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów położonych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. Niektóre z tych krajów są uznawane przez Komisję Europejską za 
zapewniające odpowiedni stopień ochrony. W odniesieniu do przekazywania danych 
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów, które nie są uznawane przez Komisję 
Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wdrożyliśmy odpowiednie środki 
mające na celu ochronę Państwa danych osobowych, w tym środki organizacyjne oraz prawne 
(takie jak wiążące reguły korporacyjne oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską 
standardowe klauzule umowne). Kopię informacji o zastosowanych środkach można uzyskać, 
kontaktując się z Biurem ds. ochrony prywatności firmy Ascensia. Dane kontaktowe podane są 
w punkcie 14, „Kontakt z nami”. Każdy wniosek będziemy rozpatrywali zgodnie z przepisami 
lokalnego prawa oraz naszymi politykami i procedurami. 

Jeśli w Państwa kraju zamieszkania obowiązują przepisy dotyczące lokalizacji danych, Państwa 
dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w granicach Państwa kraju. 

 

7. Zatrzymywanie Państwa danych osobowych 

Będziemy zatrzymywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne lub 
dozwolone w związku z celami, do których zostały zebrane. Do określania naszych okresów 
zatrzymania stosujemy następujące kryteria: 

(i) czas trwania łączącego nas z Państwem stosunku pracy; 
(ii) to, czy podlegamy jakiemuś zobowiązaniu prawnemu lub 
(iii) to, czy takie zatrzymanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej  

(np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, postępowania 
sądowego lub dochodzeń regulacyjnych). 

 
Do celów związanych z witryną internetową Ascensia Careers okres zatrzymania będzie wynosił 1 
rok od dnia rejestracji konta. 
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8. Ochrona Państwa danych osobowych 

Ascensia wdraża odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne niezbędne 
do ochrony poufności, integralności i dostępności Państwa danych osobowych. Wprowadzimy 
odpowiednie środki zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, takie jak nałożenie na naszych dostawców 
usług wymogu stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa 
Państwa danych osobowych. W zależności od stanu techniki, kosztów wdrożenia i charakteru 
chronionych danych wdrażamy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie 
zniszczeniu, utracie, modyfikacji lub nieuprawnionemu ujawnieniu Państwa danych osobowych 
oraz przypadkom uzyskania nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych. 

 

9. Wykorzystywanie plików cookie 

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki 
danych przesyłane do Państwa przeglądarki i umieszczane na twardym dysku Państwa 
komputera, kiedy odwiedzają Państwo daną witrynę internetową. Zawarte w pliku cookie 
informacje są ustawiane przez serwer danej witryny i mogą być wykorzystywane, kiedy 
użytkownik odwiedza tę witrynę. Celem plików cookie jest zapamiętanie czynności wykonanych 
przez użytkownika w trakcie przeglądania danej witryny internetowej w przeszłości, takich jak 
logowanie lub klikanie łączy. 

Prowadzimy nieustanne działania w celu doskonalenia i modyfikowania sposobów, w jakie 
korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii, w związku z czym ta część Informacji 
o ochronie prywatności jest przez nas regularnie aktualizowana, tak aby uwzględniała pliki 
cookie, z jakich korzystamy. 

W naszej witrynie internetowej korzystamy z następujących plików cookie: 

• Niezbędne pliki cookie: są wymagane do prawidłowego działania naszej witryny. 
Obejmują one na przykład pliki cookie umożliwiające użytkownikom logowanie się do 
zabezpieczonych obszarów naszej witryny, poruszanie się po witrynie oraz korzystanie 
z jej opcji.

• Pliki cookie związane z funkcjami: rozpoznają, kiedy użytkownik wraca do naszej witryny. 
Dzięki temu możemy personalizować udostępniane Państwu treści, np. poprzez wybór 
języka lub regionu.

• Pliki cookie związane z analizami/wydajnością: umożliwiają firmie Ascensia wykrywanie 
i określanie liczby osób odwiedzających witrynę, co pozwala nam zaobserwować sposób 
poruszania się użytkowników po witrynie. Dzięki temu możemy udoskonalać sposób 
działania naszej witryny, na przykład poprzez ułatwienie użytkownikom odnajdywania 
tego, czego szukają.

 
 



Niektóre z nich to trwałe pliki cookie, które mogą być wykorzystywane podczas logowania się 
użytkownika do obszarów naszej witryny o ograniczonym dostępie w celu zapamiętania jego 
tożsamości. Inne to sesyjne pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do anonimowej 
identyfikacji odwiedzin witryny wyłącznie w celach technicznych. Sesyjne pliki cookie są 
przechowywane wyłącznie tymczasowo w trakcie sesji przeglądania i są usuwane natychmiast 
po zamknięciu przeglądarki. 

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane są przez nas w następujących celach: 

• poprawa bezpieczeństwa naszej witryny;

• identyfikowanie użytkownika, gdy ten loguje się do witryny, i zapamiętywanie jego 

preferencji;

• analizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika poprzez śledzenie 
konkretnych czynności wykonywanych w naszej witrynie, takich jak odwiedzanie 
poszczególnych stron naszej witryny;

• gromadzenie anonimowych danych statystycznych na temat sposobu, w jaki 
użytkownicy korzystają z naszej witryny, tak byśmy mogli udoskonalać jej funkcjonalność 
oraz zwiększać wartość dostarczanych treści;

 
Używamy również plików cookie i podobnych technologii dostarczanych przez firmy zewnętrzne 
w celu gromadzenia danych o ruchu w sieci, takich jak czas, data, adres IP i informacje o 
przeglądarce, tak abyśmy mogli zapisywać Państwa preferencje oraz inne informacje na 
Państwa urządzeniu i zaoszczędzić Państwa czas podczas kolejnych wizyt poprzez 
wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. 
W większości przypadków przechwycone informacje nie mogą posłużyć do zidentyfikowania 
Państwa jako osoby fizycznej. Istnieje możliwość, że dane takie mogłyby prowadzić do Państwa 
identyfikacji, jednak nie wykorzystujemy ich w tym celu. 

 
10. Rezygnacja z plików cookie 

Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce 
internetowej (na przykład Internet Explorer, Chrome czy Firefox). Należy pamiętać, że brak 
zezwolenia na zapisywanie plików cookie może skutkować tym, że pewne obszary naszej 
Witryny nie będą działać poprawnie lub będą niedostępne. 

Instrukcje dotyczące wyłączania oraz usuwania plików cookie zwykle dostępne są w menu 
pomocy przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek ustawiona jest automatyczna 
akceptacja plików cookie. Istnieje możliwość wyłączenia opcji zapisywania plików cookie lub 
dostosowania przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika, zanim plik cookie 
zostanie zapisany na komputerze. Mogą Państwo również korzystać z dostępnych na danym 
obszarze programów samoregulacji pozwalających kontrolować sposób, w jaki firmy inne niż 
Google kierują do Państwa swoje reklamy. Przykładem jest działający w UE program Your Online 
Choices. 

 
 
  

http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/


11. Korzystanie z przysługujących Państwu praw 

Rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii: Mają Państwo prawo 
do: (a) uzyskiwania dostępu do posiadanych przez nas Państwa danych osobowych; (b) żądania 
sprostowania błędów w posiadanych przez nas Państwa danych osobowych; (c) żądania 
usunięcia jakichkolwiek posiadanych przez nas Państwa danych osobowych; (d) narzucenia 
ograniczeń w przetwarzaniu posiadanych przez nas Państwa danych osobowych; (e) wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania posiadanych przez nas Państwa danych osobowych i/lub (f) 
otrzymania jakichkolwiek posiadanych przez nas Państwa danych osobowych 
w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego lub zlecenia przekazania takich danych osobowych innej firmie. Przed 
ujawnieniem Państwu żądanych danych możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji 
w celu zweryfikowania Państwa tożsamości oraz zachowania bezpieczeństwa. 

Jeśli zostali Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
umożliwimy Państwu wycofanie takiej zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać na przykład 
poprzez kontakt z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. W każdym 
przypadku otrzymają Państwo informację o sposobie wycofania zgody. Wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie tej zgody przed jej 
wycofaniem. Prosimy także zwrócić uwagę, że wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie 
przetwarzania wyłącznie tych z Państwa danych osobowych, których to wycofanie zgody 
dotyczy. 

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zmienić, ograniczyć lub usunąć dostarczone nam dane osobowe 
(o ile firma Ascensia nie jest uprawniona lub zobligowana do przechowywania takich danych 
osobowych), sprzeciwić się pewnym operacjom przetwarzania danych (w zakresie dozwolonym 
przez obowiązujące prawo) lub otrzymać kopię swoich danych osobowych (w powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie wymaganym przez 
obowiązujące prawo), zapraszamy do kontaktu pod adresem: workday@ascensia.com. 

W przypadku jakichkolwiek innych pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych 
przez firmę Ascensia lub z niniejszą Informacją o ochronie prywatności w znaczeniu ogólnym 
zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. ochrony prywatności firmy Ascensia mailowo na adres 
privacy@ascensia.com lub pocztą na adres Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-
Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Szwajcaria. Każdy wniosek będziemy rozpatrywali zgodnie 
z przepisami lokalnego prawa oraz naszymi politykami i procedurami. Jeśli mieszkają Państwo 
na terenie EOG, mają Państwo prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu, w jaki 
przetwarzamy Państwa dane osobowe, do organu nadzoru właściwego dla Państwa kraju. 

 
  

mailto:workday@ascensia.com
mailto:privacy@ascensia.com


12. Państwa obowiązki 

Pragniemy przypomnieć, że Państwa obowiązkiem jest zadbać o to, by podawane przez 
Państwa dane były zgodnie z Państwa wiedzą prawidłowe, kompletne i aktualne. Ponadto 
w przypadku udostępniania nam danych osobowych innych osób (na przykład osób 
pozostających na Państwa utrzymaniu) Państwa obowiązkiem jest gromadzenie takich danych 
z zachowaniem zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi. Powinni Państwo na przykład 
poinformować osoby, których dane osobowe udostępniają Państwo firmie Ascensia, o treści 
niniejszej Informacji o ochronie prywatności oraz otrzymać ich zgodę (pod warunkiem, że osoby 
te posiadają kompetencje prawne do udzielenia takiej zgody) na wykorzystywanie ich danych 
osobowych przez firmę Ascensia w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie 
prywatności (w tym na ich przekazywanie i ujawnianie). 

 

13. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności 

Wszelkie zmiany dokonane w przyszłości w naszej Informacji o ochronie prywatności zostaną 
opublikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach przekazane do Państwa wiadomości 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy w naszej 
Informacji o ochronie prywatności nie pojawiły się aktualizacje lub zmiany. 

 

14. Kontakt z nami 

Wszelkie pytania, komentarze oraz wnioski dotyczące niniejszej Informacji o ochronie 
prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do Inspektora ochrony danych grupy 
Ascensia na adres privacy@ascensia.com lub Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter 
Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Szwajcaria. Jeśli skontaktują się Państwo z nami, 
zrobimy, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości, jakie mogą Państwo 
mieć w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

mailto:privacy@ascensia.com

