
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
1. Administratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe 
 
Fundacja EIT Health InnoStars Poland z siedzibą Łodzi pod adresem: ul. dr Jana Muszyńskiego 
2/2.31, 90-151 Łódź (zwana dalej Fundacją) oraz spółka „AstraZeneca Pharma Poland” sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (zwana dalej Spółką) są 
administratorami Pani/Pana danych osobowych. 
 
Z Fundacją można skontaktować się pisząc na jej wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem 
michal.brzezinski@eithealth.eu.  
 
Ze Spółką można skontaktować się pisząc na jej wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem 
CommunicationPoland@astrazeneca.com. Spółka „AstraZeneca Pharma Poland” sp. z o.o. 
wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać kontakt pod adresem 
privacy@astrazeneca.com. 
 
2. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów 

 
Przetwarzając dane z związku z organizacją i prowadzeniem konkursu na rozwiązanie 
usprawniające system opieki nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek (zwanego Konkursem), 
Fundacja i Spółka działają jako współadministratorzy. Fundacja i Spółka zawarły umowę o 
współadministrowanie, która określa zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania 
obowiązków z RODO. W tej umowie strony uzgodniły między innymi, że: 
 
 Fundacja będzie zamieszczać informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO w formularzu 

zgłoszeniowym do Konkursu, po uprzednim uzgodnieniu treści informacji ze Spółką, a w razie 
konieczności realizacji obowiązków, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO w zakresie 
wykraczającym poza powyżej wskazany, Fundacja i Spółka będą niezależnie od działań 
drugiej strony realizować obowiązki informacyjne;  
 

 zarówno Fundacja jak i Spółka zobowiązane są do realizowania Pani/Pana praw wynikających 
z RODO; może Pani/Pan zwrócić się do wybranego przez siebie podmiotu.  

 
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Fundacją a Spółką udostępniana jest na wniosek każdej 
zainteresowanej osoby skierowany pod adres michal.brzezinski@eithealth.eu. 
 
3. Wyznaczenie punktu kontaktowego 
 
Fundacja i Spółka wyznaczyły punkt kontaktowy, znajdujący się przy Fundacji, z którym można 
skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
drogą mailową pod adresem michal.brzezinski@eithealth.eu, drogą telefoniczną pod numerem 
telefonu +48 606 431 711 lub korespondencyjnie pod adresem ul. dr Jana Muszyńskiego 2/2.31, 
90-151 Łódź. 
 
4. Cel i podstawa prawna 

 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, archiwizacji 
dokumentów związanych z Konkursem oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami związanymi z Konkursem.  
 
Dane osób wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwego 
i sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia stałego kontaktu 
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z podmiotem biorącym udział w Konkursie oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 
i obrony przed roszczeniami. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Interesami tymi są 
zapewnienie właściwego i sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu (w tym 
umożliwienie podmiotom wzięcia udziału w Konkursie, wypełnienie przez organizatorów 
obowiązków związanych z Konkursem, przyznaniem nagród), a także ewentualne ustalenie, 
dochodzenie i obrona przed roszczeniami. 
 
W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, 
dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorach, w szczególności obowiązku związanych z właściwym rozliczeniem Konkursu. 
Podstawą przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorach. 
 
5. Kategorie osób i rodzaje danych 

 
Fundacja i Spółka będą przetwarzać dane podmiotu zgłaszającego się do Konkursu i partnera 
projektu (w sytuacji, gdy są oni osobami fizycznymi). Przetwarzane będą też dane osób 
wskazanych jako osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem.  
 
Fundacja i Spółka będą przetwarzać dane niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia 
Konkursu, podawane w formularzu zgłoszeniowym i na dalszym etapie prowadzenia Konkursu: 
nazwę i typ podmiotu zgłaszającego, nazwę i rolę partnera projektu, imię, nazwisko, funkcję 
w organizacji, adres email, numer telefonu osoby kontaktowej, informacje o projekcie, 
w szczególności tytuł projektu, priorytety projektu, kategoria projektu, dojrzałość 
technologiczna, zidentyfikowana szansa lub problem, na który odpowiada projekt, rozwiązanie, 
produkt końcowy wraz z opisem wdrożenia, analiza ryzyka, kamienie milowe, włączenie 
rozwiązania do polskiego systemu ochrony zdrowia, integracja rozwiązania z istniejącą 
infrastrukturą systemów informatycznych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz zgodności z 
politykami publicznymi, informacje zawarte w pitchdeck, budżecie, harmonogramie projektu. 
 
6. Odbiorcy danych osobowych zaangażowani przez Fundację i informacja 

o przekazywaniu danych do państw trzecich 
 
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Fundację podmiotom świadczącym usługi 
w zakresie obsługi IT, hostingu poczty elektronicznej, dostawcy platformy służącej obsłudze 
Konkursu, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz bankom. 
 
Z zastrzeżeniem i zawsze zgodnie z przepisami o ochronie danych, dane mogą być również 
przekazywane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej w zakresie, w jakim mają one 
uzasadnioną potrzebę przetwarzania danych osobowych. 
 
Fundacja nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy czy 
do organizacji międzynarodowej. 
 
7. Odbiorcy danych osobowych zaangażowani przez Spółkę i informacja o przekazywaniu 

danych do państw trzecich i odpowiednich zabezpieczeniach 
 
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom z grupy Spółki, których wykaz 
dostępny jest na stronie: www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html. 
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Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym podmiotom zewnętrznym, 
takim jak: dostawcy technologii informatycznych, w celach związanych z rozwojem systemu 
i wsparciem technicznym; audytorzy i konsultanci w celu sprawdzenia naszej zgodności 
z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami; organy administracyjne, organy ścigania, strony 
procesowe (zgodnie w prawnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości lub roszczeń); 
następcy prawni lub partnerzy biznesowi Spółki lub podmiotów z grupy Spółki w przypadku 
sprzedaży lub zbycia całości lub części ich działalności, bądź nawiązania współpracy / zawiązania 
przedsięwzięcia joint venture w jej ramach.  
 
Wspomniane podmioty Spółki i osoby trzecie mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju świata, 
między innymi w krajach, które mogą nie gwarantować takiej samej prawnej ochrony danych 
osobowych jak Państwa kraj zamieszkania.  Spółka będzie spełniać lokalne wymogi dotyczące 
poufności danych osobowych i postępować zgodnie z wewnętrznymi globalnymi standardami 
w tym zakresie (Data Privacy Policy), a także wdroży niezbędne zabezpieczenia zgodnie z prawem 
dotyczącym przekazywania danych osobowych obowiązującym w kraju przekazującym takie 
dane.  Niezależnie od kraju, do którego przesyłane są Państwa dane osobowe, udostępniamy je 
wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne i zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami (takimi jak 
Wiążące reguły korporacyjne AstraZeneca oraz Standardowe klauzule umowne UE lub 
równorzędne instrumenty zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Organ nadzoru). Jeżeli 
skierują Państwo swoją prośbę na adres privacy@astrazeneca.com mogą Państwo uzyskać kopię 
Wiążących reguł korporacyjnych Spółki i/lub Standardowych klauzul umownych UE. 

 
8. Okres przechowywania 

 
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, ustania wynikających 
z przepisów prawa obowiązków przechowywania danych i dokumentacji, a w zakresie, jakim jest 
to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń.  
 
9. Prawa osób 

 
Ma Pani/Pan prawo domagać się dostępu do swoich danych i otrzymać ich kopię. Ma Pani/Pan 
prawo żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wystąpienia 
okoliczności wskazanych w art. 17 RODO usunięcia swoich danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 
interesu. W takiej sytuacji administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 
praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla administratora do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami.  
 
Ma Pani/Pan też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa. 
 
10. Wymóg podania danych i źródło danych 

 
Podanie danych jest dobrowolne. Nie ma wymogu ustawowego czy umownego podania danych. 
Jednocześnie podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a brak ich podania 
może uniemożliwić udział w Konkursie. 
 
Dane pozyskuje się od podmiotu zgłaszającego, ewentualnie innych wyznaczonych przez niego 
osób. 
 
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf
http://www.astrazenecabindingcorporaterules.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
mailto:privacy@astrazeneca.com


 
Fundacja i Spółka nie będą podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.  
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