Polityka Prywatności wersja 2.0 z dnia 24.05.2018 MTZ Clinical Research Sp. z o. o.
Niniejsza Polityka została uchwalona w celu zapewnienia, iż firma MTZ Clinical Research Sp.z o. o., przykłada
ogromną wagę do ochrony Państwa danych i dokłada wszelkich starań, aby byli Państwo świadomi przysługujących
Państwu praw.
Polityka bezpieczeństwa została opracowana w zgodności z Rozporządzeniem 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.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie
ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Administratorem Państwa danych jest MTZ Clinical Research Sp. z o. o., ul. Pawińskiego 5,
02-106 Warszawa, NIP:526 26 35 334, REGON 015209197
2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej
siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@mtz-clinical.pl
3. W ramach naszej organizacji, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych nadzoruje on prawidłowość przetwarzania
danych osobowych.
Dane do kontaktu:


za pomocą emaila: iodo@mtz-clinical.pl,



za pomocą telefonu: (+48) 22 572 5959,



drogą pocztową: ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa.

2. SŁOWNICZEK
RODO - oznacza Rozporządzenie 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
Administrator danych osobowych („Administrator”) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Podmiot przetwarzający („Procesor”) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe na zlecenie Administratora
Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, („osobie,
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
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o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać
konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe
informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich
przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Ochotnik – osoba, która wyraża chęć uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym do badań klinicznych prowadzonych przez
MTZ Clinical Research Sp. z o. o.
Uczestnik badania – osoba, która wyraziła chęć udziału w prowadzonym przez nas badaniu klinicznym i podpisała
Formularz Świadomej Zgody na Udział w Badaniu.
Formularz Świadomej Zgody na Udział w Badania – dokument zawierający pełną informacją o danym badaniu klinicznym,
podpisywany dobrowolnie i świadomie przez osobę pragnącą wziąć udział w badaniu, która wyraża tym samy zgodę na
uczestnictwo w badaniu.
3. W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE
1. Państwa dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji – selekcji ochotników
do badań klinicznych (naukowych):
2. Dane osobowe podawane w elektronicznym formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych.
3. Podczas procesu rekrutacji do prowadzonych przez nas badań, wymagane jest zarejestrowanie się do naszej bazy
danych. Istnieją dwa sposoby rejestracji:


z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.ciekawebadania.pl;



wypełniając ankietę w wersji papierowej, dostępną w siedzibie spółki MTZ Clinical Research.

4. W ankiecie podają Państwo następujące dane:


dane identyfikujące (imię, nazwisko, płeć, PESEL);



data urodzenia;



dane adresowe i kontaktowe;



dane o stylu życia;



dane o stanie zdrowia;



informacje o uczestnictwie w badaniach klinicznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – selekcji ochotników
do badań klinicznych (naukowych)
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4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji –
selekcji ochotników do badań klinicznych (naukowych) i przechowywane będą bezterminowo.

5. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:


dostępu do treści swoich danych osobowych;



ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;



prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;



wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku gdy uznam,



iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;



przenoszenia danych;



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6. ZGŁOSZENIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
1. W każdym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.
2. Złożenia sprzeciwu można dokonać w następujący sposób:


za pomocą emaila: iodo@mtz-clinical.pl,



za pomocą telefonu: (+48) 22 572 5959,



drogą pocztową na adres : MTZ Clinical Research Sp. z o. o., ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Pozyskane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej)

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
2. MTZ Clinical Research Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian w polityce, w przypadku jej aktualizacji nowa wersja
zostanie umieszczona na stronie ciekawebadania.pl
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