POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie 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 (dalej: „RODO”). RODO
obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc
także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych
osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług
internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej
prowadzonej pod adres http://www.actuspharma.pl.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych jest Actus Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul.
Konstytucji 3 Maja 23b/22, 87-100 Toruń wpisana do Rejestru Sądowego
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000604403, NIP 7010553974 oraz nr
REGON 363819090
2. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: sprzedaz@actuspharma.pl telefoniczne pod numerem +48 534 444 602.
3. Actus Pharma sp. z o.o. (dalej jako: „Actus Pharma”) dokłada wszelkich starań, aby
chronić
prywatność
użytkowników
swojego
serwisu
internetowego
(www.actuspharma.pl). Actus Pharma stosuje wszelkie niezbędne środki mające na
celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem
osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz
podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych.

III. DANE OSOBOWE
1. Actus Pharma wykorzystuje następujące dane:
• imię i nazwisko,
• nazwę firmy, którą reprezentujesz,
• adres e-mail,
• numer telefonu (tylko jeśli sam zdecydujesz się nam go podać),
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2. Actus Pharma wykorzystuje Twoje dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane
w formularzu kontaktowym. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie
internetowej Actus Pharma (link: https://actuspharma.pl/index.php/pl/contact-us).
Podstawą przetwarzania danych jest twoja zgoda.
3. Jednym ze sposobów przetwarzania Twoich danych jest tzw. profilowanie.
Profilowanie polega na wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu
stworzenia ogólnego profilu klienta/ potencjalnego klienta. Dzięki temu jesteśmy w
stanie dostosować nasz przekaz reklamowy do znanych bądź przewidywanych potrzeb
i oczekiwań naszych klientów/potencjalnych klientów. Co istotne, profilowanie nie
odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, tzn. w każdym przypadku profilowania
zapewniony jest udział człowieka.
4. Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane
przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy.
5. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w
przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w
formularzu kontaktowym pytanie.
6. To od Ciebie zależy jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane. W sytuacji, gdy
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, Twoje dane zostaną niezwłocznie
usunięte.
7. Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przysługuje Tobie również
prawo do:
• dostępu do swoich danych,
• sprostowania swoich danych,
• usunięcia swoich danych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• przeniesienia swoich danych

8. Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę od krajowego organu nadzoru
(obecnie GIODO, a w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
sytuacji, gdy Actus Pharma naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
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IV. PLIKI COOKIES

1. Serwis internetowy Actus Pharma wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki
cookies przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub
innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych Actus
Pharma.
2. Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
a. analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym Actus Pharma w celu
dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do
indywidualnych zainteresowań,
b. analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników
serwisu internetowego Actus Pharma w celu ich optymalizacji,
c. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów
internetowych Actus Pharma
3. W ramach serwisu internetowego Actus Pharma wykorzystywane są dwa rodzaje
plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) oraz,
b. „stałe” (persistent cookies)
4. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.
6. W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Actus Pharma, ul. Konstytucji 3 Maja 23b/22, 87-100 Toruń NIP 701 055 39 74, REGON: 363819090
www.actuspharma.pl

e-mail: biuro@actus-pharma.pl

