Informacja o poufności w komunikacji handlowej i
marketingowej
Data wejścia w życie: [25 maja 2018 r]
Niniejsza Informacja o poufności w komunikacji handlowej i marketingowej („Informacja o poufności”)
dostarcza informacji o tym, w jaki sposób Baxter Polska Sp. z o.o. wraz ze spółkami stowarzyszonymi,
następcami, cesjonariuszami i podwykonawcami („Baxter”, „my”, „nasze” lub „nas”) zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej Informacji o poufności gromadzi, przechowuje, przetwarza, wykorzystuje i
ujawnia Państwa dane osobowe w celu wysyłania Państwu korespondencji dotyczącej produktów
Baxter, w tym informacji naukowych i dokumentów dotyczących badań, a także wiadomości handlowych
lub marketingowych zgodnie z zakresem opisanym poniżej. Dane kontaktowe lokalnego podmiotu
Baxter, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innych osób odpowiedzialnych za
kwestie dotyczące ochrony danych, znajdują się w szczegółowych informacjach zawartych poniżej.
Niniejsza Informacja o poufności zawiera szczegóły dotyczące odpowiednich mechanizmów
przekazywania danych poza granice kraju, w tym Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zrozumienia naszych praktyk dotyczących
Państwa danych osobowych i sposobu ich obsługiwania.
Gromadzimy Państwa dane osobowe na różne sposoby, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
Informacji o poufności, w tym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Państwa lokalny
podmiot Baxter, www.baxter.com.pl („Strona internetowa lokalnego podmiotu Baxter”). Niniejsza
Informacja o poufności dotyczy wyłącznie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Baxter w celu wysyłania Państwu korespondencji dotyczącej
produktów Baxter, w tym informacji naukowych i wyników badań, a także wiadomości handlowych lub
marketingowych opisanych w niniejszej Informacji o poufności. Informacja o ochronie danych dotycząca
Strony internetowej Państwa lokalnego podmiotu Baxter ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, które są generalnie gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej, przy czym
niniejsza Informacja o poufności została odpowiednio dostosowana w celu uwzględnienia obsługiwania
przez Baxter Państwa danych osobowych gromadzonych w celu wysyłania Państwu wiadomości
handlowych lub marketingowych opisanych w niniejszej Informacji o poufności.
W razie sprzeczności między warunkami niniejszej Informacji o poufności a warunkami Informacji o
ochronie danych decyduje niniejsza Informacja o poufności. W razie pytań dotyczących warunków lub
obowiązywania niniejszej Informacji o poufności lub Informacji o ochronie danych prosimy o kontakt z
nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Czym są dane osobowe i jakie dane gromadzi Baxter na Państwa temat?
Dane osobowe to informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.
„Dane osobowe” to informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą
fizyczną. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby. Baxter gromadzi dane osobowe
bezpośrednio od Państwa albo z innych źródeł. Poniżej znajduje się opis każdego sposobu
gromadzenia przez nas danych osobowych dla celów opisanych w niniejszej Informacji o
poufności.

A.

Aktywne gromadzenie danych osobowych
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• Gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od Państwa
Baxter gromadzi następujące dane osobowe bezpośrednio od Państwa, gdy udostępniają
nam Państwo: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, szpital lub instytucja, z
którym/którą są Państwo związani, miasto, województwo, kod pocztowy, kraj, specjalizacja
zawodowa, produkty w obszarze zainteresowania, zainteresowanie programami i kanałami.
• Gromadzenie Państwa danych osobowych z innych źródeł
Baxter pozyskuje następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat z innych źródeł
i może mieć pozyskane następujące dane na Państwa temat: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, szpital lub instytucja, z którym/którą są Państwo związani, miasto,
województwo, kod pocztowy, kraj, w którym znajduje się szpital lub instytucja, z którym/którą
są Państwo związani, Państwa specjalizacja zawodowa. Baxter pozyskuje te dane osobowe
od spółek trzecich, gromadzących te dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strona
internetowa Państwa szpitala lub instytucji, z którym/którą są Państwo związani.
Dodatkowe dane zebrane od Państwa lub z innych źródeł: rodzaj kwalifikacji
zawodowych/poświadczeń (np. nr PWZ) uprawniających do wykonywania zawodu lekarza,
publikacje, obszary tematyczne z międzynarodowym uznaniem (np. kraje lub regiony, w
których jesteś uznany za eksperta), obszary kompetencyjne lub doświadczenie i wiedza
specjalistyczna (np. przemowy, badania, komitety doradcze itp.), członkostwo lub
uczestnictwo w stowarzyszeniach naukowych, doświadczenie z produktami lub terapiami
Baxter, udział w inicjatywach Baxter, umiejętności językowe, Państwa CV, adres IP Państwa
biograficznej lub profesjonalnej strony internetowej. Możemy zaimportować link do Twojego
profilu LinkedIn - przypominamy, że LinkedIn podlega własnej polityce prywatności.
Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe?
Gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od Państwa
Baxter gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu wysyłania Państwu
korespondencji marketingowej, promującej naszej produkty i usługi, innych informacji na
temat naszych produktów, w tym informacji naukowych i dokumentacji dotyczącej badań, a
także wiadomości, newsletterów, informacji o wydarzeniach oraz możliwościach
edukacyjnych lub szkoleniowych w obszarze Państwa zainteresowań. Ponadto, możemy
wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem bezpośrednio
lub za pośrednictwem firm trzecich w celu prowadzenia projektów badań rynku, które mają
na celu zebranie informacji na temat naszych produktów lub terapii, w tym Państwa
doświadczeń z nimi, a także informacji związanych z określonymi chorobami, które wchodzą
w zakres działalności lub zainteresowań firmy Baxter. Możemy również przechowywać takie
dane, aby móc dalej komunikować się z Państwem w związku z projektami badań rynku lub
innymi działaniami, w których Państwo uczestniczyli. Podejmujemy takie działania na
podstawie Państwa zgody. Udostępnienie nam Państwa danych osobowych w celach
opisanych w niniejszej informacji jest dobrowolne. Mogą Państwo zawsze odmówić
udostępnienia nam swoich danych osobowych. Uwaga: jeżeli udzielą nam Państwo zgody,
mogą Państwo zawsze wycofać zgodę lub zmienić preferencje, postępując zgodnie z
instrukcją anulowania subskrypcji, zawartą w treści korespondencji. Mogą Państwo również
wycofać zgodę, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych dostępnych
poniżej. Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem naszych
działań i przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody przed jej
wycofaniem.
Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe uzyskane bezpośrednio, z innych
źródeł lub publicznie dostępnych baz danych w celu lepszego zrozumienia Państwa zaplecza
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naukowego i obszarów wiedzy specjalistycznej, a także w celu monitorowania i analizy
Państwa preferencji zawodowych, zainteresowań, uznania zawodowego i uczestnictwa na
forach internetowych lub w stowarzyszeniach naukowych, a także w wybranych przez Państwa
działaniach zawodowych, w tym w działaniach badawczych, publikacjach, działaniach
doradczych opartych o współpracę z firmą Baxter. Robimy to, aby zidentyfikować obszary
współpracy z Baxter, które pozwoliłyby nam stworzyć możliwości rozwoju wymiany naukowej
i opieki medycznej. Robimy to na podstawie Państwa zgody. Podanie nam danych osobowych
w celach opisanych w poprzednich zdaniach jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że wyrażona
zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wystarczy skontaktować się z nami, korzystając
z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Proszę pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Gromadzimy również Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł
w celu bezpośredniego kontaktowania się z Państwem, zachowania dokładności naszych baz
danych i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak np. zgłaszanie zdarzeń
niepożądanych. Podejmujemy takie działania w ramach naszego prawnie uzasadnionego
interesu, aby zarządzać naszymi relacjami z Państwem lub ponieważ mamy prawny
obowiązek.
Gromadzenie Państwa danych osobowych z innych źródeł
Gdy gromadzimy Państwa dane osobowe z innych źródeł zewnętrznych, podejmujemy takie
działania w ramach naszego prawnie uzasadnionego zainteresowania uzyskaniem Państwa
zgody na wysyłanie Państwu korespondencji marketingowej, promującej naszej produkty i
usługi, innych informacji na temat naszych produktów, w tym informacji naukowych i
dokumentacji dotyczącej badań, a także wiadomości dotyczących badań, newsletterów,
informacji o wydarzeniach oraz możliwościach edukacyjnych lub szkoleniowych w obszarze
Państwa zainteresowań. W ramach formularza zgody Baxter prosi Państwa o podanie
informacji dotyczących obszarów Państwa zainteresowań i wybranych preferencji.
Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie zgody, Baxter będzie wykorzystywać Państwa
dane osobowe w celu wysyłania Państwu korespondencji marketingowej, promującej naszej
produkty i usługi, innych informacji na temat naszych produktów, w tym informacji naukowych
i dokumentacji dotyczącej badań, a także wiadomości dotyczących badań, newsletterów,
informacji o wydarzeniach oraz możliwościach edukacyjnych lub szkoleniowych w obszarze
Państwa zainteresowań zgodnie z powyższym opisem. Udzielenie zgody jest dobrowolne i
zawsze mogą Państwo odmówić jej udzielenia. Uwaga: jeżeli udzielą nam Państwo zgody,
mogą Państwo zawsze wycofać zgodę lub zmienić preferencje, postępując zgodnie z
instrukcją anulowania subskrypcji, zawartą w treści korespondencji. Mogą Państwo również
wycofać zgodę, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych dostępnych poniżej.
Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem naszych działań i
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody przed jej
wycofaniem.
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Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Baxter w celu wysyłania Państwu korespondencji marketingowej i innego
rodzaju komunikacji, zgodnie z powyższym opisem, lub jeżeli wycofają Państwo zgodę, nie
będziemy wysyłać Państwu dalszej korespondencji marketingowej, promującej naszej
produkty i usługi, innych informacji na temat naszych produktów, w tym informacji
naukowych i dokumentacji dotyczącej badań, a także wiadomości dotyczących badań,
newsletterów, informacji o wydarzeniach oraz możliwościach edukacyjnych lub
szkoleniowych w obszarze Państwa zainteresowań, na których otrzymywanie wyrazili
Państwo zgodę.
Jeżeli Państwa dane zostały zgromadzone bezpośrednio od Państwa w celu wysyłania
Państwu ankiet badania rynku, będziemy nadal wysyłać je do Państwa, przy czym zawsze
zapewnimy Państwu możliwość wyrażenia sprzeciwu i zrezygnowania z otrzymywania ankiet
w przyszłości. W tym celu należy postępować według instrukcji dotyczących rezygnacji z
przekazywania ankiet lub skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych
wskazanych poniżej.
W przypadku, gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe do innych celów, które nie
zostały określone powyżej, poinformujemy Państwa o konkretnych celach oraz w razie
potrzeby o naszej podstawie ich wykorzystywania, w momencie pobierania od Państwa
danych osobowych, w zakresie wymaganym przez prawo.
Podmioty, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe, oraz przekazywanie
danych poza granice kraju
Baxter jest firmą globalną i w celach określonych powyżej może przekazywać Państwa dane
osobowe do innych spółek grupy Baxter oraz dostawców usług Baxter, działających w imieniu
Baxter, takich jak dostawcy usług administrowania systemem IT i wsparcia dla użytkowników,
a także dostawców narzędzi IT do zarządzania zgodami i usług mailingowych. Te osoby
trzecie podlegają ograniczeniom w zakresie wykorzystywania Państwa danych osobowych w
jakikolwiek inny sposób niż w celu świadczenia usług dla nas i wymagamy od nich zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat dostawców usług Baxter prosimy o kontakt pod adresem
privacy@baxter.com.
Niektórzy z odbiorców wskazanych powyżej będą znajdować się lub mogą prowadzić dane
operacje poza terytorium Państwa kraju, na przykład w USA (wykaz podmiotów Grupy Baxter
i ich lokalizacji jest dostępny pod adresem https://www.baxter.com/location-selector), gdzie
przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie zapewniać poziomu ochrony równorzędnego
dla prawa obowiązującego w Państwa kraju. Baxter stosuje środki w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych, aby zapewnić, że wszyscy odbiorcy danych
zastosują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz że wprowadzone są
odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dla ochrony Państwa danych
osobowych. Każde dalsze przekazywanie danych (w tym również do naszych spółek
stowarzyszonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) podlega odpowiednim
wymogom dotyczącym dalszego przekazywania danych, zgodnie z wymogami
obowiązującego prawa.
Mogą Państwo żądać informacji na temat podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych
Baxter oraz zewnętrznych dostawców usług, a także uzyskać dostęp do kopii zabezpieczeń,
które zostały przez nas wprowadzone w celu zapewnienia ochrony Państwa danych
osobowych i praw do poufności, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem
privacy@baxter.com lub przy użyciu danych kontaktowych wskazanych poniżej.
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Baxter International Inc. i Baxter Healthcare Corporation przestrzegają Zasad Tarczy
Prywatności UE-USA oraz Zasad Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez
Departament Handlu USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania
danych osobowych przekazanych z UE/EOG i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Baxter
International Inc. i Baxter Health Care Corporation uzyskały certyfikat z Departamentu Handlu,
poświadczający przestrzeganie Zasad Tarczy Prywatności. W razie rozbieżności między
warunkami określonymi w niniejszej Informacji o poufności a Zasadami Tarczy Prywatności
decydujące znaczenie mają Zasady Tarczy Prywatności. Dodatkowe informacje na temat
programu Tarczy Prywatności oraz certyfikat Tarczy Prywatności dla Baxter International Inc.
lub Baxter Healthcare Corporation są dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/.
Informacje na temat Tarczy Prywatności w odniesieniu do Baxter International Inc. i Baxter
Healthcare Corporation są dostępne na stronie www.baxter.com.
W przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszych aktywów lub działalności
wskutek transakcji dotyczącej aktywów lub udziałów Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane organizacji będącej nabywcą, która zapewni co najmniej takie same lub wyższe
standardy staranności w zakresie traktowania Państwa danych osobowych. Jeżeli taka
sprzedaż lub przeniesienie będzie mieć miejsce, zostaną Państwo o tym poinformowani i będą
Państwo mogli wycofać udzieloną zgodę lub – odpowiednio – wyrazić sprzeciw wobec
przekazania Państwa danych osobowych oraz przetwarzania i wykorzystywania Państwa
danych osobowych przez podmiot przyjmujący przeniesienie.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:
- Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przesyłanie Państwu korespondencji
marketingowej, handlowej i innego rodzaju komunikacji, będziemy przechowywać
Państwa dane do czasu wycofania Państwa zgody na otrzymywanie tej korespondencji
lub do czasu, gdy nie będziemy już wysyłać tego rodzaju korespondencji;
- Jeżeli Państwa dane zostały zgromadzone przez nas pośrednio, tj. ze źródeł
zewnętrznych, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres do 6 miesięcy w
celu kontaktowania się z Państwem. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi w
ciągu 6 miesięcy, Państwa dane osobowe zostaną usunięte;
- Jeżeli Państwa dane osobowe zostały zgromadzone przez nas wyłącznie w celu
przesyłania Państwu ankiet badania rynku, będziemy przechowywać Państwa dane
kontaktowe do czasu Państwa rezygnacji z otrzymywania ankiet badania rynku lub
dopóki nie będziemy już potrzebowali wysyłać ankiet badania rynku do Państwa,
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. W ramach naszego badania rynku będziemy
przechowywać Państwa dane z ankiet, dopóki pozostaną Państwo klientem Baxter, a
my będziemy potrzebować tych informacji w celu uzyskania informacji o jakości
naszych działań.
Państwa prawa
Mają Państwo prawo do:
•
•
•
•
•

zmiany lub wycofania zgody w dowolnym momencie. Zmiana lub wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie
Państwa zgody przed jej wycofaniem;
żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych;
żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
otrzymania Państwa danych osobowych od nas (i) w celu ich przechowywania i
ponownego wykorzystania do Państwa osobistego użytku i/lub (ii) udostępnienia ich
innemu administratorowi danych;
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•
•

żądania od nas przekazania Państwa danych bezpośrednio do innego administratora
danych;
wniesienia skargi do organu ochrony danych w Państwa kraju [wstaw dane
kontaktowe].

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec naszego wykorzystywania i ujawniania
Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub w oparciu o nasze
prawnie uzasadnione interesy. Mogą Państwo podjąć takie działanie w dowolnym momencie,
„rezygnując” z komunikacji marketingowej lub innego rodzaju korespondencji opisanej
powyżej, otrzymywanej na podstawie Państwa zgody, a także ankiet badania rynku, zgodnie
z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w danej wiadomości. Jeżeli nie
są Państwo w stanie wyrazić sprzeciwu poprzez rezygnację w ten sposób, prosimy o kontakt
z nami poprzez użycie danych kontaktowych wskazanych poniżej.
Kontakt z nami
Prosimy o kierowanie wniosków lub pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych do:
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
daneosobowe@baxter.com
Pełne dane kontaktowe dostępne również pod adresem:
www.baxter.com.pl/o_firmie/kontakt_z_nami/kontakt_z_nami.html
Mogą Państwo również skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dodatkowe informacje na
temat Państwa praw, niniejszej Informacji lub sposobu przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mailową pod
adresem: privacy@baxter.com; telefoniczną:
Infolinia ds. etyki i zgodności pod
numerem 001-844-294-5418; pocztową: Baxter International Inc., Do wiadomości: Inspektor
Ochrony Danych, Global Privacy Office 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

B. Pasywne gromadzenie danych osobowych
Informacje gromadzone podczas korzystania z Lokalnych stron internetowych Baxter
Dane te mogą obejmować niepowtarzalne identyfikatory i informacje o preferencjach, takie jak Państwa
nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres protokołu internetowego („IP”) lub pliki
cookie, które mogą zawierać informacje potencjalnie uważane za dane osobowe, a także informacje,
które nie identyfikują Państwa bezpośrednio, ale które odnoszą się do Państwa urządzenia, rodzaju
przeglądarki, systemu operacyjnego, komputera lub urządzenia przenośnego, odwiedzanych stron i
danych przeglądania na podstawie działań podejmowanych przez Państwa na naszej stronie
internetowej. (Zob. poniżej ustęp pod tytułem „Stosowane technologie śledzenia”
(https://econnect.baxter.com/assets/europe/privacy/cooky_statement_en.html?domain_name=baxtergl
obal.com).

Stosowane technologie śledzenia
Państwa lokalna strona internetowa Baxter wykorzystuje różne technologie w ramach
naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie oferowania Państwu określonych
usług i funkcjonalności, jak następuje.
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Pliki cookie
Tak jak wiele stron internetowych, Państwa lokalne strony internetowe Baxter korzystają z
plików „cookie”. Plik cookie to niewielki plik przesyłany na dysk twardy Państwa komputera,
który pomaga nam w doskonaleniu treści (np. pomaga nam w ustaleniu, które części witryny
są popularne, a które są mniej popularne, dzięki czemu możemy udoskonalić te obszary w
przyszłości) i personalizowaniu treści strony internetowej dla naszych gości. Nie będziemy
łączyć informacji dotyczących plików cookie z danymi osobowymi, które zostały nam przez
Państwa udostępnione. Mogą Państwo ustawić w swojej przeglądarce odmowę
akceptowania plików cookie i wyświetlanie informacji o zapisywaniu pliku cookie w Państwa
komputerze.
Tak jak w przypadku większości stron internetowych, Państwa lokalna strona internetowa
Baxter zbiera automatycznie określone informacje. Informacje te mogą obejmować adresy
protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony
odsyłające / strony wyjścia, pliki przeglądane w naszej witrynie (np. strony HTML, grafika
itd.), system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane przeglądania w celu analizowania
trendów w sposób zbiorczy i administrowania witryną. Adresy IP i inne dane, które zbieramy
w sposób automatyczny, w niektórych krajach mogą być uważane za dane osobowe.
Stosowanie plików cookie może różnić się w zależności od poszczególnych funkcji stron
internetowych Baxter. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą plików
cookie obowiązującą dla Państwa lokalnej strony internetowej Baxter w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat korzystania z plików cookie.
Generalnie stosujemy pliki cookie (i inne technologie określone poniżej) w następujących
celach:
• Świadczenie usług: Plik cookie może być stosowany w celu świadczenia Państwu
określonej usługi. Na przykład: jeżeli logują się Państwo do części naszej strony, która jest
objęta kontrolą dostępu, ustawiamy plik cookie sesji tymczasowej, aby ustalić, że zostali
Państwo uwierzytelnieni. Informacje zawarte w tych plikach cookie składają się z losowych
danych wykorzystywanych przez serwer do uwierzytelniania żądań przeglądarki do serwera
dla tej konkretnej sesji. Jeżeli nie zaakceptują Państwo tymczasowych plików cookie, nie
będą Państwo w stanie nawigować w tych aplikacjach online. Stosujemy również plik cookie,
gdy odwiedzają Państwo lokalną stronę internetową Baxter i występują Państwo do nas o
dokumentację lub odpowiedź na zapytanie. Wypełniając formularz, mogą Państwo mieć
możliwość decyzji w sprawie dostarczenia pliku cookie przez lokalną stronę internetową
Baxter na Państwa lokalny dysk twardy. Mogą Państwo zdecydować się na otrzymywanie
tego typu plików cookie, aby zaoszczędzić czas przy wysyłaniu formularzy i/lub ponownych
wizytach na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo kontrolować stosowanie plików
cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki, ale jeżeli zdecydują się Państwo na
wyłączenie plików cookie, może to skutkować ograniczeniem Państwa możliwości
korzystania z określonych właściwości lub funkcji na naszej stronie internetowej lub w
naszym serwisie.
• Ułatwienie korzystania ze strony internetowej: W przypadku stosowania plików cookie
Państwa lokalna strona internetowa Baxter będzie w stanie zapamiętać informacje dotyczące
Państwa preferencji i aktywności, do czasu opuszczenia przez Państwa aktualnego okna
przeglądarki (jeżeli plik cookie jest plikiem tymczasowym) lub do czasu wyłączenia bądź
usunięcia pliku cookie. Wielu użytkowników preferuje stosowanie plików cookie jako pomoc
w usprawnieniu nawigowania na stronie internetowej. Należy pamiętać, że pliki cookie nie są
w stanie „opanować” Państwa dysku twardego i przekazać nadawcy danych osobowych z
Państwa komputera.
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• Zrozumienie naszych gości: Gdy odwiedzają Państwo lokalną strone internetową Baxter,
nasze komputery mogą automatycznie zbierać zbiorcze informacje statystyczne na temat
zachowań odwiedzających. Możemy monitorować informacje statystyczne i inne dane, takie
jak liczba osób odwiedzających naszą witrynę, adres IP użytkownika, odwiedzane strony,
domeny, z których pochodzą nasi goście, używane przeglądarki i sposób poruszania się
użytkowników w obrębie naszej witryny. Wykorzystujemy te dane na temat Państwa wizyty
wyłącznie w celach agregacji. Te dane statystyczne są wykorzystywane jako pomoc w
poznaniu zainteresowań naszych gości oraz doskonaleniu treści i usprawnieniu działania
naszej witryny.
Do Not Track
Baxter nie śledzi użytkowników lokalnej strony internetowej Baxter w czasie i na stronach
internetowych osób trzecich w celu dostarczania ukierunkowanej reklamy, a tym samym nie
reaguje na sygnały Do Not Track (DNT). Niektóre witryny osób trzecich śledzą jednak
Państwa działania w zakresie przeglądania podczas udostępniania Państwu treści, co
umożliwia im dostosowanie prezentowanych Państwu informacji do Państwa potrzeb.
Znaczniki nawigacyjne
Państwa lokalne strony internetowe Baxter zawierają obrazy elektroniczne (znane jako „gif
jednopikselowy” lub „znacznik nawigacyjny”), które umożliwiają nam zliczanie odsłon strony
lub dostęp do naszych plików cookie. Generalnie każdy obraz elektroniczny wyświetlany jako
element strony internetowej, w tym baner reklamowy, może funkcjonować jako znacznik
nawigacyjny. Znaczniki nawigacyjne są zwykle bardzo małymi plikami typu bannera, o
rozmiarze 1x1 piksel, ale ich obecność jest dobrze widoczna w przeglądarce Internet
Explorer po kliknięciu opcji „Widok”, w następnie „Źródło”. Znaczniki nawigacyjne są tak
małe, aby nie zużywały cennej przestrzeni na ekranie komputera, którą można lepiej
wykorzystać do wyświetlania pomocnych treści. Możemy również umieszczać znaczniki
nawigacyjne w zawierających grafikę newsletterach w formacie HTML, które wysyłamy do
osób wyrażających zgodę na subskrypcję, w celu zliczenia odczytanych newsletterów.
Dodatkowo niektóre sieci reklamowe, obsługujące reklamy na naszych stronach
internetowych, mogą stosować znaczniki nawigacyjne w ramach ich wyraźnie widocznych
bannerów reklamowych. Nasze znaczniki nawigacyjne nie zbierają, nie gromadzą, nie
monitorują ani nie udostępniają danych osobowych dotyczących osób odwiedzających naszą
stronę internetową. Jest to tylko technika stosowana przez nas w celu kompilowania naszych
anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.
Adresy protokołu internetowego (IP)
Adresy protokołu internetowego (IP) to niepowtarzalne identyfikatory, przypisywane
automatycznie do każdego komputera przy logowaniu do Internetu. Gromadzimy informacje
dotyczące adresu IP każdej osoby odwiedzającej nasze Witryny i rejestrujemy je wyłącznie
do celów administracyjnych systemu. Adresy IP nie służą do identyfikacji. Informacje te
pomagają nam w opracowywaniu zbiorczych informacji demograficznych oraz innych
informacji dotyczących korzystania z niniejszej strony, a także doskonalenia jej funkcji. Nie
łączymy adresów IP z żadnym informacjami, które umożliwiają identyfikowanie osób.
Google Analytics
Google Analytics jest elementem Państwa lokalnej strony internetowej Baxter. Poprzez
stosowanie plików cookie Google Analytics gromadzi i przechowuje takie dane, jak data i
godzina wizyty, odwiedzane strony, czas spędzony na każdej stronie w obrębie Witryn
Baxter, adres IP i typ systemu operacyjnego używanego przez urządzenia wykorzystywane
do dostępu do lokalnej strony internetowej Baxter. Mogą Państwo zrezygnować z usługi
Google Analytics, pobierając i używając wtyczki do przeglądarki oferowanej przez Google
(dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bezpieczeństwo
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Stosujemy uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa dla ochrony przed utratą,
nadużyciem i modyfikacją danych osobowych, które otrzymujemy na Państwa temat za
pośrednictwem lokalnych stron internetowych Baxter. Stosujemy odpowiednie standardy
bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych, które obsługujemy. W razie pytań
dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
daneosobowe@baxter.com lub za pomocą innych danych kontaktowych wskazanych
poniżej.
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