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Główne zagadnienie  

Przetwarzanie Danych Osobowych (Danych)1 oraz Wrażliwych Danych Osobowych 
(Wrażliwych Danych) ma zasadnicze znaczenie dla funkcji GSK Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi (HR) oraz Badań i Rozwoju (R&D). W ramach przetwarzania Danych Osobowych 
pomiędzy spółkami GSK oraz pomiędzy GSK a innymi spółkami są stale przekazywane 
dane osobowe. 

GSK przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych w 
związku z przetwarzaniem Danych3, oraz podejmuje wiele działań w celu ochrony Danych 
należących do pracowników, badaczy oraz uczestników badań klinicznych. Od wielu lat GSK 
wymaga przestrzegania ustanowionej przez siebie Globalnej Polityki Prywatności (Global 
Privacy Policy) od wszystkich spółek należących do grupy GSK, swoich pracowników oraz 
dostawców. Wyżej wspomniane wymaganie odzwierciedla zaangażowanie GSK w ochronę 
prywatności oraz ma na celu zapewnienie przyjęcia przez GSK dobrych praktyk w zakresie 
ochrony prywatności podczas prowadzenia swojej działalności. Wsparcie dla Globalnej 
Polityki Prywatności zapewniają bardziej szczegółowo opracowane Standardy Zarządzania 
Informacjami (Information Governance Standards) (dalej określane jako Standardy) 
dotyczące przetwarzania Danych dla celów działań związanych z Zarządzaniem Zasobami 
Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem. 

GSK przyjęła obecnie Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) (Binding Corporate Rules - 
BCR), aby zapewnić jeszcze większą ochronę Danych przetwarzanych przez nas dla celów 
działań związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem. BCR 
zasadniczo stanowią wiążący prawnie obowiązujący we wszystkich spółkach GSK na 
świecie pakiet polityk i zasad oparty na obowiązujących w Europie przepisach dotyczących 
ochrony danych, jakich wszystkie spółki GSK oraz ich pracownicy muszą przestrzegać, a 
osoby fizyczne mają prawo egzekwować. W celu przyjęcia BCR dokonaliśmy aktualizacji 
naszej Globalnej Polityki Prywatności, Standardów oraz innych kluczowych dokumentów i 
procedur; opracowaliśmy niniejszy Skrócony Opis BCR oraz wdrożyliśmy Umowę 
Wewnątrzgrupową (Umowa BCR) (Intragroup Agreement - IGA); na podstawie powyższych 
dokumentów, zasady w nich zawarte są wiążące prawnie wobec wszystkich spółek GSK. 

Niniejszy Skrócony Opis BCR ma na celu wyjaśnienie zasad oraz zapewnienie, aby osoby 
fizyczne, które udostępniają GSK swoje Dane były świadome zarówno praw przysługujących 
im na podstawie BCR, jak i tego w jaki sposób mogą wykonywać swoje prawa. GSK umieści 
niniejszy Skrócony Opis BCR na swojej wewnętrznej stronie oraz na publicznej stronie 
internetowej, zaś egzemplarz wydruku będzie można uzyskać na żądanie w naszym 
                                                
1 Dane Osobowe (Dane) oznaczają informacje, niezależnie od nośnika lub przekaźnika zawierającego lub wyrażającego takie 

informacje, które identyfikują lub rozsądnie mogłyby być wykorzystane w celu zidentyfikowania osoby fizycznej. 
2  Wrażliwe Dane Osobowe (Wrażliwe Dane) oznaczają podzespół DO dotyczących osoby fizycznej, dotyczący rasy lub 

przynależności etnicznej, opinii politycznych, religii lub przekonań filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, 



WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE 
 
 
 

 Strona 2 

Globalnym Dziale ds. Prywatności. 
 
Co to są BCR? 
 
Organy ustawodawcze UE opracowały mechanizm BCR w celu umożliwienia 
wielonarodowym korporacjom, organizacjom międzynarodowym oraz grupom spółek na 
transgraniczne przekazywanie danych osobowych wewnątrz swoich organizacji w sposób 
zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. BCR umożliwia 
spółkom opracowywanie opartych na prawie unijnym wewnętrznych, wiążących prawnie 
zobowiązań dotyczących obchodzenia się z danymi osobowymi niezależnie od miejsca, w 
którym takie dane są przetwarzane. BCR obejmuje różne elementy, w tym także wewnętrzne 
wytyczne korporacyjne, wewnętrzne polityki, programy szkoleniowe oraz audyty. Zgodnie z 
BCR, spółki muszą informować osoby fizyczne, których dane takie spółki przetwarzają, o 
przysługujących im prawach oraz o sposobach, w jaki mogą one egzekwować przysługujące 
im prawa.123 

BCR muszą być zatwierdzone przez Organ ds. Ochrony Danych (DPA) w każdym Państwie 
Członkowskim UE, w którym dana organizacja ma działać na podstawie BCR. Unia 
Europejska opracowała procedurę wzajemnego uznawania BCR, która stanowi ułatwienie w 
ramach wspomnianego powyżej procesu zatwierdzania BCR. 
 
 
Zakres BCR obowiązujących w GSK 

Wdrożone w GSK BCR mają zastosowanie do Danych HR4 oraz Danych RD5 zebranych w 
Krajach EOG Plus6 i przetwarzanych przez spółki GSK niezależnie od ich lokalizacji w 
związku z prowadzonymi przez nie działaniami związanymi z Zarządzaniem Zasobami 
Ludzkimi oraz działaniami w zakresie Badań i Rozwoju:7 

• Działania związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi dotyczą administrowania i 
zarządzania zasobami ludzkimi GSK, włączając w to działania rekrutacyjne i związane z 
selekcją, zarządzaniem wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, szkoleniem i 
rozwojem, zarządzaniem postępowaniami dyscyplinarnymi i postępowaniami 
dotyczącymi rozpatrywania skarg, oraz w związku ze spełnianiem wymogów 

                                                
2  Wrażliwe Dane Osobowe (Wrażliwe Dane) oznaczają podzespół DO dotyczących osoby fizycznej, dotyczący rasy lub 

przynależności etnicznej, opinii politycznych, religii lub przekonań filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, 
skazania za przestępstwo (oraz bycia objętym postępowaniem prowadzonym w związku z takim przestępstwem), zdrowia, 
życia seksualnego lub orientacji seksualnej, numeru identyfikacyjnego nadanego przez urząd państwowy (np. numer 
ubezpieczenia społecznego oraz krajowe numery identyfikacyjne), szczegółowych informacji na temat karty kredytowej lub 
debetu na karcie kredytowej lub jakiekolwiek inne Dane, których nabycie, wykorzystanie, modyfikowanie przez osoby do tego 
nieupoważnione, utrata lub ujawnienie na rzecz osób do tego nieupoważnionych stanowią zwiększone ryzyko powstania 
szkody u danej osoby fizycznej. 

3  Dla celów standardów GSK oraz dla celów niniejszego dokumentu, w przypadku braku odmiennych postanowień, termin 
„Dane” obejmuje Wrażliwe Dane. 

4 Dane HR oznaczają DO obecnych, byłych lub potencjalnych pracowników GSK lub „Pracowników Uzupełniających”, jak 
również ich współmałżonków oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu odpowiednio. (Termin „Pracownik Uzupełniający” jest 
rozumiany w obrębie GSK jako oznaczający osobę(y) fizyczną(e), z wyjątkiem pracowników GSK, świadczącą(e) usługi na 
rzecz spółki lub w jej imieniu, włączając w to pracowników zatrudnionych na zasadach warunkowych (na podstawie umowy o 
zastępstwo, tymczasowych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy) zatrudnionych na miejscu lub pracujących zdalnie, 
doradców profesjonalnych, innych pracowników tymczasowych, sprzedawców oraz usługodawców.) 

5 Dane RD oznaczają Dane dwóch kategorii osób fizycznych: (i) lekarzy zewnętrznych lub innych pracowników służby zdrowia, 
którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w badaniach i rozwoju (którzy są określani w obrębie GSK jako „Badacze 
Zewnętrzni”); oraz (ii) kandydata na uczestnika lub osobę fizyczną uczestniczącą w działaniach badawczych lub też osoby 
fizyczne przyjmujące produkty lub leczenie oferowane przez GSK, której DO są przetwarzane przez GSK w kontekście 
monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Powyższe obejmuje uczestników, którzy są zarówno 
zewnętrzni jak i wewnętrzni w stosunku do GSK. 

6 Kraj EOG Plus oznacza jakikolwiek kraj w EOG, jak również jakikolwiek kraj, który, zgodnie z formalnymi ustaleniami Komisji 
Europejskiej, zapewnia adekwatną ochronę Danych Osobowych, odzwierciedloną w opublikowanych ustaleniach 
dotyczących adekwatności ochrony informacji, włączając w to Argentynę, Kanadę, Szwajcarię, Izrael, Nową Zelandię, 
Andorę, Wyspy Man, Guernsey, Wyspę Jersey oraz Wyspy Owcze. 

7 BCR obowiązujące w GSK nie mają zastosowania do przetwarzania oraz przekazywania danych klientów oraz dostawców 
przez działy komercyjne/handlowe GSK, które są chronione przy zastosowaniu innych zgodnych z prawem mechanizmów. 
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przewidzianych prawem, a także nałożonych przez organy nadzoru mających 
zastosowanie do GSK, włączając w to wymogi przewidziane w regulacjach i przepisach 
prawa podatkowego, przepisach prawa dotyczącego ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
przepisach antydyskryminacyjnych, a także dotyczących prywatności danych, 
zatrudnienia i imigracji; 

• Działania związane z Badaniami i Rozwojem obejmują badania kliniczne interwencyjne i 
nieinterwencyjne, inicjowane indywidualnie przez GSK lub wspólnie z innymi 
podmiotami, które są także zarządzane lub finansowane przez GSK, jak również 
związane z nimi działania mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami, takie jak 
monitorowanie bezpieczeństwa oraz zgłaszanie działań niepożądanych. 

BCR wdrożone w GSK są wiążące w stosunku do wszystkich spółek GSK, które podpisały 
Umowę BCR. GSK plc ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania 
BCR przez inne spółki należące do GSK, w tym za naprawę ewentualnego naruszenia przez 
nie zobowiązań przewidzianych w BCR. 
 
 
Nasze zasady 

1. Przetwarzamy Dane w sposób uczciwy i zgodny z prawem 

GSK przestrzega obowiązujących lokalnych przepisów prawa dotyczących 
przetwarzania Danych. W przypadku, gdy brak jest właściwych przepisów prawa 
krajowego lub też gdy prawo krajowe przewiduje ochronę danych w mniejszym zakresie 
niż BCR, wówczas przetwarzanie przez nas Danych odbywa się zgodnie z BCR 
obowiązującymi w naszej organizacji. W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa 
krajowego przewidują surowsze wymogi ochrony danych niż wynikające z naszych 
BCR, przestrzegamy takich surowszych wymogów przewidzianych w krajowych 
przepisach prawa. W przypadku, gdy którakolwiek ze spółek GSK, która podpisała 
Umowę BCR uzna, że obowiązujące krajowe przepisy uniemożliwiają jej wywiązanie się 
z obowiązków nałożonych na nią na podstawie BCR, co ma istotny negatywny wpływ na 
przestrzeganie przez nią przedmiotowych zasad, taka spółka zawiadamia niezwłocznie 
o tym fakcie GSK plc, chyba że dokonanie takiego zawiadomienia jest niemożliwe w 
wyniku zakazu ustanowionego przez organy ścigania lub organ władzy sądowniczej. 

Dane: GSK przetwarza i przekazuje Dane jedynie w przypadku otrzymania wyraźnej 
zgody na ich przetwarzanie i przekazywanie lub w przypadku, gdy przekazywanie i 
przetwarzanie Danych jest niezbędne, a mianowicie: w celu wykonania kontraktu, 
którego stroną jest dana osoba fizyczna lub w celu podjęcia określonych działań na 
żądanie danej osoby fizycznej przed zawarciem kontraktu [z nią]; w celu umożliwienia 
wywiązania się przez GSK z określonych zobowiązań prawnych; dla celów związanych 
z interesem publicznym; w celu ochrony istotnych interesów osoby fizycznej, która 
przekazała swoje DaneO; lub też w celu realizacji zgodnych z prawem interesów 
gospodarczych GSK lub osoby trzeciej, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby 
fizycznej, która przekazała swoje Dane. 

Wrażliwe Dane: Biorąc pod uwagę sensytywny charakter Wrażliwych Danych, zostały 
ustanowione dodatkowe środki ochrony nakazujące uzasadnienie ich wykorzystywania 
oraz ich ochronę przez GSK. Warunki te obejmują wymóg uzyskania wyraźnej zgody 
osoby fizycznej przekazującej Wrażliwe Dane na ich przetwarzanie; lub wymóg ich 
przetwarzania jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne, mianowicie wówczas, gdy: GSK 
musi wywiązać się ze swoich praw oraz zobowiązań na podstawie przepisów prawa 
pracy; w związku z wniesieniem skargi, postępowaniem wszczętym na podstawie 
zgłoszenia skargi lub z obroną w związku ze złożoną skargą; w celu ochrony istotnych 
interesów osoby fizycznej, która przekazała Dane lub innej osoby, w przypadku gdy 
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dana osoba fizyczna jest fizycznie lub prawnie niezdolna do udzielenia swojej zgody; w 
przypadku istotnych względów medycznych związanych z osobą, która przekazała 
Wrażliwe Dane - w takiej sytuacji Wrażliwe 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. 

Wszystkie te scenariusze są w sposób jasny i wyraźny wyjaśniane osobom fizycznym 
(por. pkt 3). 

2. Zbieramy oraz zachowujemy Dane w jak najmniejszym zakresie, jaki jest 
niezbędny do realizacji określonych i uzasadnionych celów gospodarczych 

GSK zbiera Dane w minimalnym zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji określonych 
uzasadnionych celów gospodarczych przedstawionych w BCR; wspomniane powyżej 
zbierane Dane są adekwatne, relewantne i nie przekraczają zakresu niezbędnego dla 
celów, dla jakich są gromadzone, lub przetwarzane dalej. Zawsze, kiedy jest to możliwe 
polegamy na informacjach anonimowych zamiast wykorzystywać Dane do osiągnięcia 
naszych celów. 

GSK prowadzi dokładne i aktualne rejestry przetwarzanych przez nas Danych, które są 
przez nas przetwarzane. Przechowujemy Dane jedynie przez okres czasu niezbędny do 
realizacji uzasadnionych celów gospodarczych, a następnie archiwizujemy, usuwamy, 
niszczymy lub anonimizujemy te dane, tak szybko i w tak bezpieczny sposób, jak jest to 
możliwe. 

3. Wyjaśniamy osobom fizycznym, w jaki sposób ich Dane zostaną wykorzystane 
oraz przysługujące im prawa w odniesieniu do ich Danych 

GSK przekazuje osobom fizycznym udostępniającym nam swoje Dane informacje na 
temat planowanego przez nas sposobu przetwarzania ich danych wraz z innymi 
informacjami wymaganymi w momencie zbierania Danych na podstawie 
obowiązującego prawa. Minimalny zakres informacji przekazywanych przez nas 
osobom fizycznym w takim momencie jest następujący: 

• nasze dane identyfikujące 

• kategorie Danych przetwarzane przez GSK 

• uzasadnione cele gospodarcze, dla których GSK przetwarza Dane 

• prawa osób fizycznych do Danych oraz prawa przysługujące im w odniesieniu do 
Danych 

• jakiego rodzaju osobom trzecim GSK udostępnia Dane oraz 

• możliwości wyboru oraz środki, jakie GSK oferuje osobom fizycznym 
przekazującym nam Dane w celu ograniczenia zakresu wykorzystania oraz 
ujawnienia należących do nich informacji. 

W przypadku, gdy GSK uzyskuje Dane od osób trzecich, nie zaś bezpośrednio od osób 
fizycznych, których Dane dotyczą, możemy odstąpić (z zastrzeżeniem obowiązującego 
prawa) od przekazywania wyżej określonych informacji, jeżeli ich przekazywanie jest 
niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym obciążeniem. 

GSK umożliwia osobom fizycznym zamieszkałym w Krajach EOG Plus dostęp do 
wszelkich ich Danych znajdujących się w posiadaniu GSK, włączając w to otrzymywanie 
ich w jasnej i zrozumiałem formie. Z kolei takie osoby fizyczne mają prawo do 
korygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych Danych oraz uniemożliwiania 
dalszego przetwarzania niekompletnych lub niedokładnych Danych przez GSK. Wyżej 
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wspomniane osoby fizyczne mogą również zgłaszać sprzeciw co do przetwarzania 
swoich Danych na podstawie istotnych, zgodnych z prawem przyczyn, zaś GSK będzie 
respektować takie żądania, gdy tylko będzie to możliwe. W przypadku osób fizycznych 
zamieszkałych w jurysdykcjach innych niż Kraje EOG Plus, GSK przestrzega przepisów 
prawa obowiązującego w takim kraju, na podstawie którego osobom fizycznym 
przysługuje prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. GSK może 
ograniczyć przysługujące osobie fizycznej prawo wglądu do swoich Danych w celu 
ochrony praw i wolności takiej osoby fizycznej lub innych osób, włączając w to prawa i 
uzasadnione interesy GSK. 

Podczas przetwarzania DO GSK w ograniczonym stopniu korzysta z automatycznego 
procesu podejmowania decyzji. Więcej informacji na temat takich procesów oraz 
sposobów kontroli wdrażanych przez GSK w celu ochrony osób fizycznych w takich 
sytuacjach można uzyskać na żądanie od Globalnego Biura ds. Prywatności (Global 
Privacy Office). 

4. Nie wykorzystujemy Danych w sposób niezgodny z wyjaśnieniami 
przedstawionymi osobom fizycznym 

GSK może przetwarzać Dane zebrane w którymkolwiek z Krajów EOG Plus w związku z 
celem innym lub nowym w stosunku do celu, w jakim zostały one zgromadzone, jedynie 
wówczas, gdy GSK ma ku temu uzasadnioną podstawę prawną zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w danym Kraju EOG Plus, w którym Dane zostały zebrane. 

Wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające dokonanie oceny oraz zatwierdzenia 
wykorzystania w wyżej wspomniany „wtórny” sposób Danych zebranych w celu ich 
przetwarzania dla celów związanych z funkcjami Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub 
Badań i Rozwoju, jakie nie były przewidywane w momencie, gdy takie dane były 
gromadzone. Wspomniane mechanizmy dotyczące zarówno funkcji Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi, jak i Badań i Rozwoju nie mają zastosowania w przypadku, gdy 
właściwe Dane zostały pozbawione elementów umożliwiających ich identyfikację lub 
zagregowane (i są w związku z tym anonimowe), lub też gdy takie „wtórne” ich 
przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa. 

5. Stosujemy odpowiednie środki ochrony danych 

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki ochrony danych w celu uniemożliwienia 
zniszczenia Danych w sposób przypadkowy lub niezgodny z prawem lub też w celu 
uniemożliwienia ich przypadkowej utraty, zmiany, ujawnienia lub udostępnienia osobom 
nieupoważnionym. Wspomniane środki są współmierne do ryzyk związanych z 
wykorzystywaniem Danych oraz aktualnego stanu wiedzy. 

6. Starannie kontrolujemy proces ujawniania Danych osobom trzecim 

GSK może otrzymać żądanie ujawnienia Danych poza naszą spółką w przypadku, gdy 
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w związku z postępowaniem 
sądowym w celu ochrony interesów GSK oraz interesów osób fizycznych, jak również w 
innych ograniczonych zgodnych z prawem sytuacjach. Podobnie w ramach zwykłej 
praktyki związanej z prowadzeniem swojej działalności GSK niekiedy musi przekazywać 
Dane poza naszą spółkę lub grupę spółek, na rzecz: 

• niezależnych dostawców, tj. agentów pracujących w imieniu GSK pod naszym 
kierunkiem, takich jak organizacje prowadzące badania kliniczne oraz laboratoria 
lokalne w kontekście Badań i Rozwoju, lub przez specjalistów (lub komórki) ds. płac 
oraz zapewniające świadczenia w kontekście Zarządzania Zasobami Ludzkimi; lub 

• niezależnych osób trzecich, takich jak partnerzy w ramach badań oraz partnerzy 
komercyjni oraz organy regulacyjne. 
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W przypadku, gdy GSK zleca osobom trzecim przetwarzanie Danych dla nas lub w 
naszym imieniu, wówczas wymagamy, aby takie osoby trzecie wdrożyły właściwe środki 
kontroli zagwarantowane na podstawie umowy, przewidziane w ramach organizacyjnych 
oraz operacyjnych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa takich danych. 

W przypadku, gdy GSK przekazuje Dane zgromadzone w Kraju EOG Plus osobom 
trzecim znajdującym się w kraju, którego właściwe organy UE nie uznają za 
zapewniający adekwatną ochronę Danych, w tym także na rzecz osób trzecich w 
Stanach Zjednoczonych, które nie przystąpiły do porozumienia ramowego dotyczącego 
przestrzegania zasad: „EU-US Safe 

Harbor”8, wówczas GSK wdraża pakiet zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
standardowych klauzul kontraktowych dotyczących przekazywania danych w takich 
sytuacjach, zestaw klauzul zapewniających poziom ochrony danych współmierny do 
standardowych klauzul umownych lub stosuje inne dozwolone na podstawie prawa 
warunki związane z przekazywaniem takich danych.9 

W przypadku, gdy GSK stwierdzi, że jakakolwiek osoba trzecia przetwarza Dane w 
sposób niezgodny z naszymi standardami lub obowiązującymi przepisami prawa, 
wówczas podejmujemy wszystkie uzasadnione działania w celu zapewnienia usunięcia 
takich uchybień możliwie jak najszybciej. 

7. W skład naszych struktur wchodzi Globalne Biuro ds. Prywatności na świecie 
(Global Privacy Office); szkolimy naszych Pracowników, aby zapewnić 
przestrzeganie BCR w naszej organizacji 

Globalne Biuro ds. Prywatności jest prowadzony przez naszego Globalnego Kierownika 
ds. Prywatności (Global Privacy Officer), który raportuje bezpośrednio oraz regularnie 
do Starszego Wiceprezesa ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Zapewniania Ochrony 
Danych (Senior Vice President of Governance, Ethics and Assurance), który z kolei 
podlega Głównemu Dyrektorowi Wykonawczemu (Prezesowi Zarządu). Kierownik ds. 
Prywatności na świecie kieruje pracami Zespołu ds. Prywatności na świecie (Global 
Privacy Team), który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prywatności danych oraz 
patronuje kilku wewnętrznym grupom roboczym zajmującym się prywatnością danych, 
które przekazują fachową wiedzę na temat rozwiązań w zakresie ochrony prywatności 
danych oraz nadzorują prywatność danych w departamentach i wydziałach 
biznesowych. 

Wspieramy wdrażanie każdego elementu BCR poprzez solidne programy na temat 
zwiększania świadomości na temat ochrony prywatności danych oraz programy 
szkoleniowe przygotowywane i realizowane przez Globalne Biuro ds. Prywatności. 
Kluczowe znaczenie dla programu ochrony prywatności jest nasza wewnętrzna strona 
internetowa pod tytułem: „Privacy is Personal” (prywatność jest sprawą osobistą), na 
której pracownicy GSK ze wszystkich spółek GSK na świecie mogą czerpać informacje 
na temat narzędzi związanych z przestrzeganiem przepisów oraz inicjatyw w zakresie 
prywatności danych realizowanych aktualnie w GSK. Strona internetowa: Privacy is 
Personal, stanowi zasadnicze narzędzie Globalnego Biura ds. Prywatności, które jest 
wykorzystywane w celu zwiększania świadomości prywatności oraz w celu edukowania 

                                                
8 Usprawniony proces umożliwiający spółkom amerykańskim złożenie zaświadczenia/certyfikowania, że spełniają one 

standardy ochrony prywatności zgodne z unijnymi przepisami regulującymi przekazywanie danych do krajów trzecich. 
9  W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do dostawcy zewnętrznego GSK wdraża standardowe postanowienia 

umowne dotyczące przekazywania Danych podmiotom przetwarzającym dane spoza Unii Europejskiej lub zestaw 
postanowień zapewniających poziom ochrony współmierny ze standardowymi klauzulami umownymi. W przypadku, gdy 
dane są przekazywane do niezależnej osoby trzeciej GSK wdraża standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania 
Danych administratorom danych spoza UE, zestaw postanowień zapewniających poziom ochrony współmierny ze 
standardowymi klauzulami umownymi lub alternatywnie zapewni, aby przekazywanie danych (i) odbywało się na podstawie 
jednoznacznej zgody osoby, której dotyczą dane; (ii) było niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą 
fizyczną;(iii) było niezbędne lub wymagane na podstawie prawa w związku z istotnym interesem publicznym; lub (iv) było 
niezbędne w celu ochrony istotnych interesów osoby fizycznej. 
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pracowników w tym zakresie i wzmacniania komunikatu na temat prywatności 
kierowanego do nich. Oprócz tego nieustannie aktualizowanego zasobu, Globalne Biuro 
ds. Prywatności regularnie realizuje liczne kampanie informacyjne skierowane do 
pracowników. 

GSK zapewnia także komputerowe szkolenia modułowe w zakresie prywatności 
danych, w szczególności w odniesieniu do naszych szczegółowych Standardów. 
Wspomniane moduły zawierają okresowe sprawdziany wiedzy i stanowią obowiązkowe 
elementy szkolenia wszystkich członków kierownictwa począwszy od stopnia 
menedżera wzwyż w obrębie GSK na całym świecie. GSK zapewnia także takie 
szkolenie tym spośród pracowników GSK, którzy mogą nie być menedżerami, ale 
przetwarzają Dane w ramach swoich czynności zawodowych. 

8. Wdrożyliśmy procedurę rozpatrywania skarg na naruszenie prywatności danych 
oraz respektujemy przysługujące osobom fizycznym prawo do odszkodowania 

Osoby fizyczne zamieszkałe w jakimkolwiek Kraju EOG Plus, których Dane są 
przetwarzane przez GSK i których zdaniem mogło dojść do naruszenia przepisów 1-6, 8 
lub przepisu 10 obowiązujących u nas BCR, mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio 
do nas, zaś zgłoszona przez nie skarga zostanie rozpatrzona zgodnie z wewnętrzną 
procedurą rozpatrywania skarg GSK. 

GSK zachęca osoby fizyczne do korzystania z rozmaitych mechanizmów dostępnych w 
związku ze zgłaszaniem skarg na naruszenie prywatności danych. Skarga na 
naruszenie prywatności danych może zostać zarejestrowana u menedżera 
odpowiedzialnego, kierownika ds. zgodności z przepisami (country compliance officer) 
na dany kraj, lokalnego przedstawiciela ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub 
przedstawiciela prawnego, w wydziale ds. obsługi klienta danej jednostki gospodarczej 
(do zadań którego należy rozpatrywanie skarg na naruszenie prywatności danych) lub 
też w którejkolwiek z wyżej wymienionych komórek, lub u którejkolwiek z wyżej 
wymienionych osób właściwych dla danego kraju, zaś każda taka komórka lub każda 
taka osoba w sposób niezależny oceni, jaki właściwy sposób postępowania należy 
przyjąć w związku z odpowiedzią na taką skargę. 

Niezależnie od miejsca, w którym zostanie złożona do GSK skarga na naruszenie 
prywatności, w przypadku, gdy nie można jej rozstrzygnąć w ramach procedury, w 
ramach której została ona pierwotnie zgłoszona, zostanie ona przekazana w celu jej 
rozstrzygnięcia do wyższej instancji w następujący sposób: w pierwszym miejscu skarga 
zostanie przekazana dalej do przedstawiciela Zespołu ds. Prywatności na Świecie 
właściwego dla danej jednostki gospodarczej lub wydziału gospodarczego; jeżeli skargi 
nie uda się rozstrzygnąć na tym poziomie, zostanie ona przekazana dalej w celu jej 
rozstrzygnięcia do Globalnego Biura ds. Prywatności, które jest instancją ostateczną w 
ramach struktur GSK w związku z rozstrzyganiem skarg. GSK dokłada starań, aby 
skargi były rozstrzygane niezwłocznie, czyli, w przypadku braku okoliczności 
nadzwyczajnych, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy. Osoby fizyczne - jeżeli zechcą - mogą 
kontaktować się Działem ds. Prywatności na świecie bezpośrednio, jednakże zazwyczaj 
przechodzą one wyżej opisaną procedurę. Na żądanie przekazujemy dane kontaktowe 
do Globalnego Biura ds. Prywatności. 

Wszczęcie wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi obowiązującej w GSK w żaden 
sposób nie uniemożliwia którejkolwiek z osób fizycznych zasięgania porady we 
właściwym organie ds. ochrony danych oraz składania skargi w takim organie lub 
wykorzystania przysługujących jej środków prawnych dostępnych takiej osobie w 
ramach krajowego systemu sądowniczego. 

Przetwarzanie danych oraz odszkodowania z tytułu naruszeń poza EOG 
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W przypadku przetwarzania przez nas Danych należących do osoby fizycznej 
zamieszkałej w Kraju EOG Plus, gdy w stosunku do należącej do GSK spółki 
zlokalizowanej poza EOG został wysunięty zarzut naruszenia BCR podczas 
przetwarzania takich Danych wówczas, jeżeli taka sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w 
sposób zadawalający zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg, zainteresowana 
osoba fizyczna może złożyć do DPA lub sądu mającego jurysdykcję skargę w związku z 
zarzutem naruszenia BCR przez spółkę należącą do GSK: (i) w kraju leżącym w EOG, z 
którego zostały przekazane jej Dane; lub (ii) w Wielkiej Brytanii, w którym ma siedzibę 
GSK plc. W przypadku, gdy dana osoba fizyczna wniesie pozew i będzie mogła 
udowodnić, że poniosła szkodę, a także ustalić fakty wykazujące, że szkoda nastąpiła 
prawdopodobnie w wyniku naruszenia BCR, wówczas do GSK plc będzie należało 
udowodnienie lub zapewnienie, aby właściwa należąca do GSK spółka, która dopuściła 
się naruszenia BCR, udowodniła, że nie dopuściła się naruszenia swojego obowiązku 
przestrzegania warunków i terminów zawartych w BCR. 

W przypadku, gdy: (i) sąd mający jurysdykcję zasądzi odszkodowanie na rzecz osoby 
fizycznej zamieszkałej w Kraju EOG Plus w związku z naruszeniem BCR przez spółkę 
GSK mającą siedzibę poza EOG; lub (ii) organ ds. ochrony danych lub sąd wyda 
decyzję lub orzeczenie niekorzystne dla takiej spółki GSK, zaś spółka GSK nie będzie w 
stanie lub nie będzie miała z jakiegokolwiek powodu możliwości wypłacenia takiego 
odszkodowania lub nie będzie mogła zastosować się do takiego orzeczenia we 
właściwym okresie karencji, wówczas GSK plc wypłaci takiej osobie fizycznej 
odszkodowanie lub zapewni zastosowanie się przez właściwą spółkę GSK do takiej 
decyzji lub orzeczenia. 

9. Przeprowadzamy kontrole w zakresie przestrzegania przez nas przepisów oraz 
dokonujemy stałej oceny opracowanych i wdrożonych w naszej organizacji BCR 

Grupa ds. Audytu oraz Kontroli Bezpieczeństwa GSK (GSK’s Audit and Assurance 
group) przeprowadza niezależne oceny przestrzegania BCR przez nas, które są 
komunikowane Zarządowi GSK plc10. Ponadto, każdy przedstawiciel Zespołu ds. 
Prywatności na świecie monitoruje zgodność ze swoim właściwym podlegającym 
takiemu zespołowi obszarem, podejmując działania opracowywane centralnie przez 
Globalne Biuro ds. Prywatności. Wspomniane działania monitorujące mają różną 
częstotliwość, w zależności od ryzyka związanego z przetwarzaniem poszczególnych 
danych lub rodzajów danych, od działań podejmowanych co kwartał do działań 
podejmowanych co dwa lata. Dane gromadzone w ramach wyżej wspomnianych działań 
monitorujących przeprowadzanych w ramach całej organizacji są przekazywane do 
Globalnego Biura ds. Prywatności w celu ich przeanalizowania oraz obrazowania 
trendów w celu ustalenia, czy kontrola wewnętrzna jest efektywna. 

Globalne Biuro ds. Prywatności co 12 miesięcy weryfikuje obowiązujące u nas BCR pod 
kątem oceny, czy są one zgodne z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 
Jeżeli okaże się to konieczne, po przeprowadzeniu każdej takiej weryfikacji, 
aktualizujemy lub wprowadzamy zmiany w naszych BCR, aby zapewnić ciągłą 
zgodność BCR z obowiązującym prawem. O wszelkich takich aktualizacjach lub 
zmianach zawiadamiamy wszystkie spółki będące członkami Grupy GSK, zaś w 
przypadku, gdy od czasu ostatniej aktualizacji nastąpiły istotne zmiany w BCR mające 
istotny wpływ na zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, przekazujemy 
zaktualizowaną wersję BCR do Biura Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii wraz 
z krótkim objaśnieniem dokonanych zmian. BCR oraz lista spółek będących członkami 

                                                
10  Grupa ds. Audytu i Gwarancji Jakości w GSK jest niezależna: grupa podlega Głównemu Dyrektorowi 

Wykonawczemu ds. Audytu (Chief Audit Executive), który z kolei podlega Dyrektorowi ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i 
Zapewnienia Ochrony, który z kolei podlega Głównemu Dyrektorowi Wykonawczemu (i stanowi część Korporacyjnego 
Zespołu Wykonawczego GSK), jak również przewodniczącemu Komisji ds. Audytu i Ryzyka, w której skład wchodzą 
Członkowie Zarządu. 
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GSK mogą być aktualizowane bez potrzeby ponownego składania podania o 
zezwolenie, pod warunkiem że przekazujemy wszelkie takie aktualizacje oraz że Dane 
nie są przekazywane do spółki będącej nowym członkiem GSK dopóty, dopóki nie jest 
ona w sposób skuteczny zobowiązana na podstawie obowiązującej u nas Umowy BCR. 

10. Współpracujemy z Organami ds. Ochrony Danych 

GSK otwarcie odpowiada na zapytania kierowane do niej przez jakiekolwiek DPA 
(organy ds. ochrony danych) w sprawie zastosowania BCR lub zgodności z BCR, lub 
zgodności z właściwymi przepisami prawa. Spółki GSK współpracują i pomagają sobie 
nawzajem w związku z takimi zapytaniami lub dochodzeniami oraz podejmują działania 
zgodnie z poradami udzielanymi przez DPA z obszaru EOG, które formalnie zatwierdziły 
wspomniane BCR w związku z jakimikolwiek kwestiami związanymi z BCR, o ile taka 
porada udzielona przez BCR nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. W 
przypadku gdy spółka GSK zawiadomi GSK plc o kolizji pomiędzy lokalnie 
obowiązującym prawem a BCR na gruncie przepisu 1, GSK plc podejmuje decyzję co 
do działań, jakie należy podjąć, zaś w przypadku wątpliwości konsultuje je z DPA na 
obszarze EOG, który formalnie zatwierdził takie BCR. DPA powinny kierować zapytania 
do naszego Dyrektora ds. Prywatności na Świecie. 

W ramach zaangażowania GSK w zapewnianie ochrony danych i zarządzanie ryzykiem 
GSK udostępnia DPA, który formalnie zatwierdził BCR, wyniki przeprowadzonych przez 
nas weryfikacji zgodności z BCR oraz zezwala na przeprowadzenie audytu naszej 
kontroli zgodności z BCR przez taki DPA po otrzymaniu od DPA żądania w powyższym 
zakresie, a także z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, przy poszanowaniu 
poufności oraz tajemnic handlowych zawartych w przekazywanych informacjach. 

 
 
 


