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Załącznik 3 – Obowiązek Informacyjny: Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s 

Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia (dalej jako „Aspen”, „Administrator”).  

2. Aspen może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach: 

a. zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, co stanowi podstawę przetwarzania 

danych osobowych przez Aspen (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b. realizacji obowiązku prawnego Aspen np. wystawiania i przechowywania faktur, 

zgłaszania działań niepożądanych produktów oraz monitorowania bezpieczeństwa 

produktów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Aspen jakim jest prowadzenie komunikacji z 

Klientem, również przed rozpoczęciem współpracy, negocjacje umowy, ustalenie oraz 

dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z umowy lub z nią związanych oraz 

prowadzenie analiz i statystyk sprzedaży. 

3. Przez udostępnione dane osobowe należy rozumieć dane podane podczas składania zamówienia 

oraz dane o charakterze biznesowym, które są publicznie dostępne (CEIDG, baza REGON, KRS, 

strona internetowa Klienta), a są niezbędne do zwarcia oraz wykonania umowy. Dane te swoim 

zakresem obejmują następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres 

prowadzenia działalności gospodarczej, NIP i Regon. Dodatkowo Administrator może zbierać 

dane kontaktowe i informacje uzyskane w ramach zgłoszenia działań niepożądanych lub dane 

przekazane przez Klienta w trakcie komunikacji z nim. 

4. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Jednak w przypadku umowy sprzedaży podanie 

niektórych danych jak np. identyfikujących Klienta lub koniecznych do rozliczeń może okazać się 

niezbędne do jej zawarcia.  

5. Odbiorcami danych Klienta są Partnerzy współpracujący z Administratorem w ramach 

administracji procesem sprzedaży i dystrybucji, w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz 

zrealizowania umowy sprzedaży z Klientem, a także realizowania istotnego interesu prawnego 

Administratora.  

6. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Aspen: 

1) Poltraf Sp. z o.o. z siedzibą w Passie, gm. Błonie przy ul. Stefana Batorego 4, 

http://www.poltraf.pl/kontakt.html,  która przetwarza dane osobowe w celu dokonania 

dostawy przedmiotu sprzedaży. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, 

adres prowadzenia działalności, numer telefonu; 

2) Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44,  http://nettle.pl/kontakt/, 

rodo@nettle.pl, która przetwarza dane osobowe w celu weryfikacji Klienta, rozliczenia 

zawartej umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, polubownego wyegzekwowania 

należności w przypadku opóźnienia z zapłatą, skierowania roszczenia na drogę sądową. 

Zakres przetwarzania danych obejmuje imię i nazwisko, adres email wskazany podczas 

składania zamówienia, numer telefonu, adres prowadzenia działalności. 

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające 

do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu ustawowego terminu przedawnienia roszczenia 

o zapłatę, w związku z realizacją umowy sprzedaży, lub do czasu odwołania udzielonej zgody. 

Jednocześnie w przypadkach, gdy szczególne przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

nakładają na Administratora lub Podmioty przetwarzające obowiązek przetwarzania danych w 
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okresie dłuższym, aniżeli wskazany powyżej, wówczas dane te będą przetwarzane w czasie 

przewidzianym przepisami prawa. 

8. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Klientowi przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do 

organu nadzorczego.  

9. W przypadku chęci zrealizowania, któregoś z powyższych uprawnień, Klient powinien 

skontaktować się z Podmiotem przetwarzającym (dane kontaktowe podane są w pkt 6)  lub 

Administratorem na adres: AspenADO@aspenpharma.eu 
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