GSK Public statements
Oświadczenie publiczne dotyczące Wiążących reguł korporacyjnych GSK
Wstęp
Działania GSK (nasze) związane z zasobami ludzkimi (HR) oraz badaniami i rozwojem (R&D) wymagają
przetwarzania „danych osobowych” (patrz Słowniczek), w tym przekazywania tych danych osobowych między
krajami. Jesteśmy zaangażowani na rzecz utrzymania wysokich standardów etycznych przy posługiwaniu się danymi
osobowymi i przyjęliśmy Wiążące reguły korporacyjne (ang. Binding Corporate Rules, BCR), aby mieć możliwość
przekazywania danych osobowych między spółkami GSK na całym świecie, zgodnie z przepisami regulującymi
ochronę danych w Unii Europejskiej, a w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(Rozporządzenie 2016/679) (RODO).
Co to są BCR?
BCR obejmują szereg dokumentów, w tym Standard Prywatności i politykę prywatności GSK, umowę
wewnątrzgrupową między spółkami GSK i niniejsze Oświadczenie publiczne. Są one wspierane przez szkolenia i
audyty. Niniejsze Oświadczenie publiczne ma wyjaśnić, na czym polegają BCR i zagwarantować, że osoby, których
dane osobowe przetwarzamy w kontekście działań związanych z HR i R&D (Badania i rozwój) (Pan/Pani) są
świadome przysługujących im praw zgodnie z BCR oraz wiedzą, jak mogą z nich skorzystać.
Słowniczek terminów stosowanych w tym dokumencie można znaleźć na jego końcu. Dalsze informacje i egzemplarz
BCR można uzyskać, kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych w UE (ang. EU Data Protection Officer)
pod adresem: EU.DPO@GSK.com.
Zakres BCR
BCR dotyczą Pana/Pani danych osobowych zebranych w kontekście działań związanych z HR i R&D (więcej
informacji poniżej) i przekazywanych przez spółkę GSK (która podlega przepisom regulującym ochronę danych
w Wielkiej Brytanii lub UE) w zatwierdzonych krajach UE do kraju położonego poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
Kraje UE, w których uzyskano zatwierdzenie: BCR spółki GSK zostały zatwierdzone w następujących krajach:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia (tylko R&D),
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Nasze działania związane z HR: administrowanie i zarządzanie naszymi zasobami ludzkimi; działania rekrutacyjne i
związane z selekcją; zatrudnianie; zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi; szkolenia, rozwój
i wyniki; zarządzanie postępowaniami dyscyplinarnymi i postępowaniami dotyczącymi rozpatrywania skarg;
komunikacja z pracownikami i wydawanie referencji; komunikacja z pracownikami w sytuacjach nagłych;
utrzymywanie procesu zgłaszania zachowań nieetycznych (ang. Speak Up) umożliwiającego wewnętrzne zgłaszanie
zastrzeżeń; utrzymywanie działalności gospodarczej i zapewnienie, że pracownicy mają dostęp do systemów i mogą
wykonywać swoją pracę; kontrola i monitorowanie komunikacji pracownika; spełnianie wymogów przewidzianych
prawem, a także innych wymogów mających zastosowanie do firmy GSK, w tym wymogów przewidzianych w
regulacjach i przepisach prawa podatkowego, przepisach prawa dotyczącego ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
przepisach antydyskryminacyjnych, prywatności danych, zatrudnienia i imigracji, zobowiązaniach dotyczących
przechowywania dokumentacji i raportowania, zobowiązaniach dotyczących audytów i rządowych kontroli; oraz
uczestniczenie w procesach prawnych, stosowanie uprawnień i środków prawnych, obrona przed oskarżeniami
i postępowanie z wewnętrznymi skargami i roszczeniami. Przetwarzane dane osobowe obejmują informacje
dotyczące obecnych, byłych i potencjalnych pracowników GSK, jak również Pracowników zewnętrznych (patrz
Słowniczek) oraz, odpowiednio, ich współmałżonków oraz osób pozostających na ich utrzymaniu.
Nasze działania związane z R&D: badania kliniczne interwencyjne i nieinterwencyjne, inicjowane, zarządzane lub
finansowane indywidualnie przez GSK lub wspólnie z innymi podmiotami, jak również związane z nimi działania
mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami, takie jak monitorowanie bezpieczeństwa oraz zgłaszanie
zdarzeń niepożądanych. Przetwarzane dane osobowe obejmują informacje dotyczące Badaczy zewnętrznych i
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Uczestników badań (patrz Słowniczek).
Poza zakresem: BCR nie dotyczą przetwarzania i przekazywania danych osobowych przez oddziały handlowe GSK
(np. danych osobowych klientów i osób fizycznych powiązanych z dostawcami oddziałów handlowych). Te informacje
są chronione zgodnie z innymi mechanizmami prawnymi. BCR nie obejmują przekazywania danych osobowych
przez spółki GSK położone poza EOG, gdzie nie podlegają przepisom regulującym ochronę danych w Wielkiej
Brytanii ani w UE.
Spółki GSK, które podlegają BCR: BCR są wiążące w stosunku do wszystkich spółek GSK, które podpisały
wspomnianą wyżej umowę wewnątrzgrupową. GlaxoSmithKline plc, firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, ponosi
całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania BCR przez inne spółki grupy na świecie, w tym za
naprawę naruszenia BCR.
Zasady GSK (zawarte w Standardzie Prywatności GSK)

1.

Przetwarzamy dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem
Przestrzegamy obowiązujących lokalnych przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Każdy konflikt między BCR a obowiązującymi przepisami prawa, który może mieć istotny niekorzystny wpływ,
zostanie zgłoszony organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych.
Powody przetwarzania: przetwarzamy dane osobowe jedynie w przypadku, gdy mamy ku temu prawnie
uzasadniony cel gospodarczy i kiedy jest to niezbędne. Przetwarzanie jest zawsze wykonywane zgodnie z
odpowiednią podstawą prawną według RODO.
Podstawa prawna do przetwarzania: w przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na następujących
podstawach prawnych. Przetwarzanie musi być niezbędne w celu:
(i) wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub w celu podjęcia określonych działań na Pana/Pani
żądanie przed zawarciem umowy;
(ii) wywiązania się ze zobowiązań prawnych GSK;
(iii) wykonania przez GSK zadania związanego z interesem publicznym;
(iv) ochrony Pana/Pani istotnych interesów; lub
(v) realizacji zgodnych z prawem interesów GSK lub strony trzeciej, jeżeli nie narusza to Pana/Pani
interesów, praw i wolności.
Informacje szczególnej kategorii: w przypadku „informacji szczególnej kategorii” (patrz Słowniczek) istnieją
dodatkowe zabezpieczenia. Przetwarzamy informacje szczególnej kategorii tylko jeśli:
(i) jest to niezbędne, abyśmy wywiązali się ze zobowiązań prawnych i skorzystali z przysługujących nam
praw na podstawie przepisów prawa pracy;
(ii) jest to niezbędne w celu ochrony Pana/Pani istotnych interesów, w przypadku, gdy Pan/Pani jest
fizycznie lub prawnie niezdolny/a do udzielenia zgody;
(iii) przetwarzanie obejmuje dane osobowe, które zostały przez Pana/Panią w oczywisty sposób
upublicznione;
(iv) jest to niezbędne w celu występowania z roszczeniami prawnymi oraz ich dochodzenia i obrony;
(v) jest to niezbędne dla celów istotnego interesu publicznego; lub
(vi) jest to potrzebne dla celów medycyny prewencyjnej lub medycyny pracy, oceny zdolności do pracy
pracowników GSK, rozpoznania medycznego, świadczenia opieki zdrowotnej i społecznej lub
leczenia, zarządzania systemami i świadczeniami opieki zdrowotnej lub społecznej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub stosownie do umowy z pracownikiem służby zdrowia. W takiej
sytuacji dane będą przetwarzane przez pracownika służby zdrowia, który zobowiązał się do
zachowania tajemnicy zawodowej, lub przez inną osobę, która zobowiązała się w odpowiedni sposób
do zachowania tajemnicy.
Wystąpimy o Pana/Pani jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i informacji szczególnej
kategorii, jeśli będzie to prawnie wymagane lub jeśli nie będziemy w stanie przetwarzać tych informacji,
powołując się na jedną z wymienionych wyżej podstaw.
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2.

Zbieramy oraz zachowujemy dane osobowe w jak najmniejszym zakresie, jaki jest niezbędny do
realizacji określonych i uzasadnionych celów gospodarczych
Zbieramy dane osobowe w jak najmniejszym zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji każdego uzasadnionego
celu gospodarczego. Gwarantujemy, że dane osobowe są adekwatne, relewantne i nie przekraczają zakresu
niezbędnego dla celów, dla jakich są gromadzone i/lub dalej przetwarzane. Zawsze, kiedy jest to możliwe,
polegamy na informacjach anonimizowanych zamiast wykorzystywać dane osobowe do osiągnięcia naszych
celów. Zapewniamy, że dane osobowe są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane.
Przechowujemy dane osobowe jedynie przez okres czasu niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów
gospodarczych. Następnie je usuwamy, niszczymy lub anonimizujemy.

3.

Wyjaśniamy, w jaki sposób dane osobowe będą wykorzystane i jakie prawa przysługują
ich właścicielom
Przejrzystość/transparentność: jesteśmy transparentni w zakresie działań dotyczących przetwarzania danych
osobowych. Przekazujemy informacje wymagane przez przepisy prawa w momencie zbierania danych
osobowych. Minimalny zakres przekazywanych przez nas informacji obejmuje dane wymagane zgodnie z
artykułem 13 i 14 rozporządzenia RODO. Jeśli uzyskujemy dane osobowe od stron trzecich, a nie bezpośrednio
od Pana/Pani, możemy (w zależności od obowiązujących przepisów prawnych) nie przekazywać Panu/Pani
tych informacji, jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
Zarządzanie prawami osób fizycznych: zezwalamy na korzystanie z przysługujących Panu/Pani praw zgodnie
z rozporządzeniem RODO, obejmujących prawo do:
(i)
dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
(ii) sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
(iii) usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
(iv) ograniczenia lub przerwania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
(v) dostarczenia kopii Pana/Pani danych osobowych, Panu/Pani lub stronie trzeciej;
(vi) niepodejmowania automatycznych decyzji na Pana/Pani temat (patrz niżej);
(vii) sprzeciw wobec przetwarzania; i
(viii) wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
Przestrzegamy także obowiązujących przepisów prawnych w krajach, które zapewniają Panu/Pani inne prawa
w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych. Możemy ograniczyć Pana/Pani prawo wglądu do swoich
danych osobowych w celu ochrony innych osób (np. prawa do prywatności innej osoby fizycznej).
Automatyczne podejmowanie decyzji: podczas przetwarzania danych osobowych korzystamy
z automatycznego procesu podejmowania decyzji w ograniczonym stopniu. Stosujemy go tylko w przypadku,
gdy:
(i)
jest niezbędny do podpisania lub wykonania umowy między nami a Panem/Panią;
(ii) jest dozwolony zgodnie z prawem UE lub kraju członkowskiego i zastosowano środki ochrony danych
wymagane zgodnie z tym prawem; lub
(iii) wyraził/a Pan/Pani na to swoją wyraźną zgodę.

4.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do innych celów, niezgodnych z celem, dla jakiego zostały
początkowo zebrane
Ograniczenie celu: będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawnie uzasadnionym
celem gospodarczym, do którego zostały początkowo zebrane. Powiadomimy Pana/Panią o każdym nowym
celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

5.

Stosujemy odpowiednie środki ochrony danych
Zabezpieczenie Pana/Pani prywatności: wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony
danych w celu uniemożliwienia zniszczenia danych osobowych w sposób przypadkowy lub niezgodny z
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prawem, a także w celu uniemożliwienia ich utraty lub zmiany albo ujawnienia lub udostępnienia osobom
nieupoważnionym. Wspomniane środki są współmierne do ryzyk związanych z wykorzystywaniem danych
osobowych oraz aktualnego stanu wiedzy.
Zarządzanie incydentami i naruszeniami: powiadomimy organy nadzorcze o naruszeniu danych osobowych,
chyba że związane z tym zagrożenie dla Pana/Pani praw i wolności będzie mało prawdopodobne. Powiadomimy
Pana/Panią o naruszeniach danych osobowych, jeśli takie naruszenie może wiązać się z dużym zagrożeniem
dla Pana/Pani praw i wolności i (wedle naszego uznania) w innych określonych okolicznościach. Prowadzimy
rejestr naruszeń danych osobowych, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące naruszenia danych
osobowych, jego wpływu (jeśli taki zachodzi) na Pana/Panią, na firmę GSK lub inne strony trzecie oraz działań
zaradczych podjętych w celu usunięcia naruszenia. Na żądanie właściwych organów nadzorczych udostępnimy
im tę dokumentację.

6.

Starannie kontrolujemy ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
Zarządzanie prywatnością w odniesieniu do stron trzecich: ujawniamy dane osobowe poza naszą grupą spółek
w przypadku, gdy jest to wymagane na podstawie przepisów prawa, w związku z postępowaniem sądowym, jak
również w innych ograniczonych, zgodnych z prawem sytuacjach. Możemy także przekazywać dane osobowe
poza naszą grupę spółek: (a) stronom trzecim działającym w imieniu spółki GSK, w tym dostawcom; lub (b)
innym niezależnym stronom trzecim, takim jak partnerzy badań, partnerzy komercyjni i organy regulacyjne.
W przypadku gdy zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych osobowych w imieniu firmy GSK, wówczas
wymagamy, aby takie strony trzecie wdrożyły właściwe środki kontroli zagwarantowane na podstawie umowy i
przewidziane w ramach organizacyjnych lub operacyjnych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa
Pana/Pani danych osobowych. Wymagamy, aby te strony trzecie wyraziły zgodę na wszystkie zapisy podane
w artykule 28 rozporządzenia RODO. Jeśli stwierdzimy, że strona trzecia przetwarza dane osobowe w sposób
niezgodny z wymogami nałożonymi przez GSK lub obowiązujące przepisy prawa, podejmiemy wszelkie
uzasadnione działania w celu jak najszybszego usunięcia takich uchybień.
Dalsze przekazywanie stronom trzecim: w przypadku przekazywania danych osobowych stronom trzecim w
krajach spoza EOG, gdzie przepisy regulujące ochronę danych nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony
danych osobowych, wdrażamy zatwierdzone standardowe klauzule umowne, które są dostępne tutaj, lub
stosujemy inne prawnie dozwolone warunki związane z przekazywaniem takich danych.
Raporty dla regulatorów: jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne regulujące ochronę danych w
jakimkolwiek kraju członkowskim, powiadamiamy odpowiedni organ odpowiedzialny za ochronę danych lub
uzyskujemy jego zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych (w tym międzynarodowego
przekazywania danych osobowych) i zapewniamy, że powiadomienia i wnioski o udzielenie zgody są
aktualizowane w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

7.

Wdrożyliśmy procedurę rozpatrywania skarg i respektujemy przysługujące osobom fizycznym prawo
do odszkodowania
Składanie skarg: jeśli uważa Pan/Pani, że mogło dojść do naruszenia zasad podanych w BCR, może Pan/Pani
zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do firmy GSK, a zgłoszona przez Pana/Panią skarga zostanie rozpatrzona
zgodnie z wewnętrzną procedurą rozpatrywania skarg. Zachęcamy Pana/Panią do zgłaszania skarg związanych
z naruszeniem prywatności danych za pośrednictwem naszej linii do zgłaszania zachowań nieetycznych.
Działania związane z HR: w przypadku pracowników lub innych osób fizycznych, których dane są przetwarzane
w ramach działań związanych z HR, skarga dotycząca naruszenia prywatności danych może zostać
zarejestrowana u przełożonego (w przypadku pracowników GSK), kierownika ds. zgodności z przepisami na
dany kraj (ang. country compliance officer), lokalnego przedstawiciela ds. HR, przedstawiciela prawnego lub u
którejkolwiek z wyżej wymienionych osób właściwych dla danego regionu, które przekażą skargę do
odpowiedniego kanału, przez który zostanie ona przekazana do grupy odpowiedzialnej za zgodność danej
jednostki biznesowej oraz do centrum doskonalenia w zakresie ochrony prywatności (ang. Privacy Centre of
Excellence). Te podmioty niezależnie ocenią, jaki właściwy sposób postępowania należy przyjąć w związku
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z odpowiedzią na Pana/Pani skargę.
Działania związane z R&D: w przypadku osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w ramach
działań związanych z R&D, jeśli jest Pan/Pani Uczestnikiem badania (patrz Słowniczek), powinien/powinna
Pan/Pani skontaktować się z klinicystą lub badaczem prowadzącym badanie, którzy przekażą Pana/Pani skargę
do naszego centrum doskonalenia w zakresie ochrony prywatności. Jeśli jest Pan/Pani Badaczem zewnętrznym
(patrz Słowniczek), skarga dotycząca naruszenia prywatności danych może zostać zarejestrowana u kierownika
ds. zgodności z przepisami na dany kraj, przedstawiciela prawnego lub u którejkolwiek z wymienionych osób
właściwych dla danego regionu, które przekażą skargę do odpowiedniego kanału w GSK. Te podmioty
niezależnie ocenią, jaki właściwy sposób postępowania należy przyjąć w związku z odpowiedzią na Pana/Pani
skargę.
Wyższa instancja: skargi na naruszenie prywatności, których nie można rozstrzygnąć, zostaną przekazane do
wyższej instancji (niezależnie od miejsca złożenia skargi): (i) do Doradcy ds. ochrony danych osobowych w
kraju (ang. Country Privacy Advisor) w GSK, którego dane kontaktowe opublikowano na naszej stronie
internetowej tutaj; lub (ii) następnie do Inspektora ochrony danych w UE w GSK, na adres EU.DPO@GSK.com.
Inspektor ochrony danych w UE jest w firmie GSK instancją ostateczną w zakresie rozstrzygania skarg
związanych z BCR. Dokładamy starań, aby skargi były rozstrzygane sprawnie i, w przypadku braku okoliczności
nadzwyczajnych, GSK skontaktuje się z Panem/Panią na piśmie w ciągu jednego miesiąca. W tej wiadomości:
(a) przedstawimy nasze stanowisko w odniesieniu do skargi oraz działania, które podjęliśmy lub podejmiemy w
odpowiedzi na skargę; lub (b) podamy, kiedy zostanie Pan/Pani powiadomiony/a o naszym stanowisku, co
stanie się nie później niż w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Może też Pan/Pani kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych w UE bezpośrednio.
Składanie skargi do organu nadzorującego ochronę danych lub do sądów: może Pan/Pani złożyć skargę do
któregokolwiek z następujących organów: (i) właściwego organu nadzorującego ochronę danych w kraju
Pana/Pani głównego pobytu, miejsca pracy lub zajścia podejrzanego naruszenia; (ii) Komisarza ds. informacji
w Wielkiej Brytanii (ang. UK Information Commissioner) lub do sądów Wielkiej Brytanii (kraju, gdzie znajduje się
siedziba GlaxoSmithKline plc); (iii) sądów kraju EOG, z którego firma GSK przekazała Pana/Pani dane
osobowe; lub (iv) sądów kraju EOG, w którym znajduje się miejsce Pana/Pani głównego pobytu. Wszczęcie
wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi w żaden sposób nie uniemożliwia skorzystania z tych uprawnień.
Jeśli wniesie Pan/Pani skargę i będzie Pan/Pani mógł/mogła wykazać, że poniósł/poniosła Pan/Pani materialną
lub niematerialną szkodę najprawdopodobniej w wyniku naruszenia BCR, wówczas będziemy musieli
udowodnić, że nie doszło do naruszenia BCR. W przypadku gdy organ nadzorujący ochronę danych lub sąd
wyda decyzję lub orzeczenie niekorzystne dla spółki GSK poza EOG, zaś spółka GSK nie będzie w stanie lub
nie będzie chciała z jakiegokolwiek powodu wypłacić odszkodowania albo nie będzie mogła zastosować się do
takiego orzeczenia we właściwym okresie karencji, wówczas GlaxoSmithKline plc bezpośrednio wypłaci
Panu/Pani odszkodowanie lub zapewni zastosowanie się przez właściwą spółkę GSK do takiej decyzji lub
orzeczenia.
Słowniczek
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
„Informacje zanonimizowane” oznaczają dane osobowe, które uczyniono anonimowymi w taki sposób, że osób,
których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
„Szczególna kategoria informacji” oznacza podgrupę danych osobowych opisującą pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
„Badacz zewnętrzny” oznacza lekarzy zewnętrznych lub innych pracowników służby zdrowia, którzy uczestniczą lub
mogą uczestniczyć w R&D.
„Pracownik zewnętrzny” oznacza w firmie GSK osobę fizyczną (z wyjątkiem pracowników GSK) świadczącą usługi
na rzecz firmy GSK lub w jej imieniu i obejmuje: pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub
zlecenia na miejscu lub pracujących zdalnie, doradców profesjonalnych, pracowników tymczasowych, sprzedawców
oraz usługodawców.
„Uczestnik badania” oznacza kandydatów na uczestników działań badawczych, osoby fizyczne uczestniczące w
działaniach badawczych lub osoby fizyczne przyjmujące produkty GSK lub poddające się oferowanemu przez GSK
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leczeniu, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę GSK w kontekście monitorowania bezpieczeństwa
stosowania produktów leczniczych. Uczestnicy badań obejmują uczestników, którzy są zarówno zewnętrzni jak i
wewnętrzni w stosunku do GSK.
[Czerwiec 2018]
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