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Kwestionariusz Pfizer 
Oświadczenie o prywatności 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do kwestionariusza („Kwestionariusz”), który musi zostać 
wypełniony przez lub w imieniu firmy, podmiotu lub osoby („Wnioskodawca”), która proponuje 
nawiązanie współpracy z firmą Pfizer i/lub otrzymanie finansowania bądź innego wsparcia od firmy 
Pfizer. W przypadku pytań należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” 
poniżej. 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji 

Należy pamiętać, że w Kwestionariuszu prosimy o podanie danych osobowych. Informacje, o które 
prosimy, a które podawane są w odpowiedzi na pytania Kwestionariusza, mogą zawierać informacje 
dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe, 
informacje bankowe, dane biznesowe/organizacyjne, dochodzenia w sprawach karnych oraz 
powiązania z urzędnikami państwowymi. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Pfizer w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, w tym zakazania dokonywania płatności korupcyjnych 
na rzecz urzędników państwowych celem uzyskania lub utrzymania działalności.  
 
Użytkownik może być zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów do powiadomienia osób, 
których dane osobowe przekazuje o tym fakcie oraz do uzyskania ich zgody na zbieranie, 
wykorzystywanie i ujawnianie ich danych osobowych. Przesyłając dane osobowe za pośrednictwem 
Kwestionariusza, użytkownik oświadcza, że dostarczył odpowiednie powiadomienia i uzyskał 
wymagane zgody.  

 
Firma Pfizer może także zbierać informacje z innych źródeł niż przesłany Kwestionariusz. Informacje te 
można uzyskać z istniejących rejestrów firmy Pfizer i/lub z zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych, 
wykorzystujące publicznie dostępne informacje, a czasem także podmioty prywatne, które zbierają 
informacje w naszym imieniu. 

Informacje zebrane za pośrednictwem Kwestionariusza („Informacje”) zostaną poddane analizie w celu 
oceny ryzyka związanego z przepisami antykorupcyjnymi i mogą zostać wykorzystane do 
przeprowadzenia kontroli przeszłości. Wypełnienie Kwestionariusza jest dobrowolne. Jednakże, jeśli 
Wnioskodawca nie wypełni kwestionariusza lub nie będzie w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych 
informacji, firma Pfizer może wykluczyć współpracę z Wnioskodawcą lub zapewnienie odpowiedniego 
finansowania lub wsparcia.  

Ujawnianie informacji i transfery transgraniczne 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych dla celów Kwestionariusza jest firma 
Pfizer, która proponuje podjęcie współpracy lub zapewnienie Wnioskodawcy finansowania lub innego 
wsparcia. Ten podmiot dostarczy informacje do firmy Pfizer, Inc., amerykańskiej korporacji, która będzie 
przechowywać Informacje w Stanach Zjednoczonych dla własnych celów, związanych z zachowaniem 
zgodności z przepisami. Niektóre informacje z tego Kwestionariusza zostaną udostępnione wszystkim 
podmiotom grupy Pfizer na całym świecie, aby miały one świadomość, że Kwestionariusz został 
wypełniony, na wypadek, gdyby zamierzały one zawrzeć umowę z Wnioskodawcą w przyszłości. Lista 
podmiotów Pfizer i ich lokalizacji znajduje się na stronie https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-
entities. W pewnych okolicznościach filie Pfizer uzyskają dostęp do wszystkich zebranych Informacji. W 
niektórych przypadkach dostawca zewnętrzny uzyskuje dostęp do Informacji, aby mógł je przetwarzać w 
imieniu innego członka grupy Pfizer, jako usługodawcy, w ściśle określonych warunkach poufności i 
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bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia dla zachowania zgodności, 
Informacje będą dalej analizowane przez firmę Pfizer i/lub mogą być ujawniane zewnętrznemu doradcy 
prawnemu firmy Pfizer i/lub federalnym, stanowym, krajowym lub lokalnym organom nadzorczym w 
USA lub innych krajach.  
 
Jak wspomniano powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych lub innych 
krajów, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności. W odniesieniu do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule 
umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych. Osoby fizyczne mogą 
uzyskać egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia na stronie 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third -countries_en. 

Prawa osób fizycznych 

Jeżeli jakakolwiek osoba, której dane osobowe są zawarte w odpowiedziach na pytania Kwestionariusza, 
chciałaby poprosić o sprawdzenie, poprawienie, aktualizację, usunięcie, ograniczenie lub usunięcie 
danych osobowych lub zażądać przesłania danych osobowych (w zakresie, w jakim prawo do 
przeniesienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa), osoba ta powinna skontaktować się, 
pisząc na adres Procurement-GDPR-Team@pfizer.com.  Być może będziemy musieli zweryfikować 
tożsamość tej osoby przed wdrożeniem wniosku. Postaramy się jak najszybciej rozpatrzyć wniosek. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące EOG: (i) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu ochrony 
danych w odpowiednim kraju lub regionie lub w kraju, w którym występuje domniemane naruszenie 
obowiązującego prawa o ochronie danych (patrz: http://ec.europa.eu/newsroom/article29 /item-
detail.cfm?item_id=612080); i/lub (ii) należy skontaktować się z działem ochrony danych firmy Pfizer, 
którego dane kontaktowe są dostępne pod adresem dpo.pfizer.com.  

Przechowywanie informacji 

Informacje będą przechowywane przez okres dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo. Przy 
ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria: (i) czas 
obowiązywania relacji z Wnioskodawcą; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; oraz (iii) 
czy przechowywanie danych jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku 
z obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi 
organów nadzorczych).  

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego Oświadczenia o prywatności lub 
sposobu, w jaki sposób firma Pfizer gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, lub w przypadku chęci 
uzyskania informacji o odpowiednich środkach, które wprowadziliśmy dla transferów danych, należy 
skontaktować się z nami pod adresem DataProtectionUK@Pfizer.com lub napisać na adres: Pfizer 
Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS.  

Jako że komunikacja za pomocą wiadomości e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie podawać 
nam poufnych informacji w wiadomościach e-mail. 
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