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KLAUZULA INFORMACYJNA POLTREG S.A.  

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Zgodnie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO, POLTREG 

S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej „POLTREG”) informuje o zasadach związanych  

z przetwarzaniem przez POLTREG danych osobowych Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych 

oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1) Administratorem danych osobowych Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych jest POLTREG 

S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000637215, NIP 9571079577, REGON 361945318, posiadająca kapitał zakładowy  

w wysokości 466 344,80 złotych pokryty w całości. 

 

W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych przez Administratora, a także w sprawach dotyczących 

przysługujących w tym zakresie uprawnień, można skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem adresu e-mail: office@poltreg.com lub pisemnie przesyłając pismo na adres: 

POLTREG S.A., ul. Wały Piastowskie 1, lok. 1508, 80-855 Gdańsk.  

 

2) Dane osobowe Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych będą lub mogą być przetwarzane  

w następujący sposób:  

a) Dane osobowe Dzieci takie jak:  

− imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, płeć, wiek, wzrost, waga, 

będą lub mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie tych 

danych osobowych, w celu przeprowadzenia przez POLTREG wstępnej kwalifikacji 

Dziecka do terapii limfocytami T regulatorowymi (leczenie preparatem limfocytów 

TREGS) (podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również  

w celu dochodzenia roszczeń, w tym wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz 

obrony przed takimi roszczeniami – jeśli takie roszczenia się pojawią (podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO); 

− dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych tj. dane biometryczne, 

genetyczne oraz dane dotyczące zdrowia przekazywane Administratorowi lub zawarte 

w przekazywanej Administratorowi dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej 

Dziecka, będą lub mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na 

przetwarzanie tych danych osobowych, w celu przeprowadzenia przez POLTREG 

wstępnej kwalifikacji Dziecka do terapii limfocytami T regulatorowymi (leczenie 

preparatem limfocytów TREGS) (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO); 

b) Dane osobowe Rodziców/Opiekunów Prawnych takie jak: imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane podane przez 

Rodziców/Opiekunów Prawnych, będą lub mogą być przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, w celu dokonania identyfikacji 

Dziecka oraz pozyskania informacji na temat stanu jego zdrowia, a co ma umożliwić 

przeprowadzenie przez POLTREG wstępnej kwalifikacji Dziecka do terapii limfocytami T 

regulatorowymi (leczenie preparatem limfocytów TREGS) (podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu dochodzenia roszczeń,  

w tym wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami – 
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jeśli takie roszczenia się pojawią (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

 

3) Dane osobowe Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych możemy przekazywać następującym 

podmiotom:  

a) Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

w Gdańsku (ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk) w celu ostatecznej kwalifikacji Dziecka do 

terapii limfocytami T regulatorowymi i ewentualnego leczenia preparatem limfocytów 

TREGS 

b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. 

sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną 

podstawę prawną; 

c) upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podwykonawcy usług Administratora,  

z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych – wyłącznie w zakresie  

w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w niniejszej 

klauzuli informacyjnej. 

 

4) Dane osobowe Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych będą przechowywane przez okres 

realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, przy czym:  

− dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, są przetwarzane do 

czasu jej wycofania;  

− dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że 

Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 

5) Rodzicom/Opiekunom Prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

6) Rodzicom/Opiekunom Prawnym przysługuje prawo żądania niezwłocznego usunięcia 

dotyczących ich lub Dziecka danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej 

zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, 

c. osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie 

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

 

7) Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych tj. do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzą, że przetwarzanie danych osobowych które 

dotyczą Dzieci/Rodziców/Opiekunów Prawnych narusza przepisy RODO; 

 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia przez POLTREG 

wstępnej kwalifikacji Dziecka do terapii limfocytami T regulatorowymi (leczenie preparatem 

limfocytów TREGS). Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przeprowadzenia przez 
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POLTREG wstępnej kwalifikacji Dziecka do terapii limfocytami T regulatorowymi (leczenie 

preparatem limfocytów TREGS) 

 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania; 

 

10) POLTREG nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


