
 

 

Informacja o ochronie prywatności kandydatów do pracy w Elanco 

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r. 

Spółka Elanco Animal Health Inc. i jej podmioty powiązane („Elanco”) będą wykorzystywać Dane 
osobowe, które Państwo przekazują, zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności kandydatów 
do pracy („Informacja”). Przesyłając podanie lub przekazując Dane osobowe, rozumiem, że przekazane 
przeze mnie informacje zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i mogą być również 
przekazywane do dodatkowych państw, innych niż mój kraj zamieszkania, w celu rozpatrzenia pod 
kątem zatrudnienia. Rozumiem również, że mogę skorzystać z przysługujących mi praw w dowolnym 
momencie, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Informacji.  

Spółka Elanco Animal Health Inc. i jej podmioty powiązane („Elanco”) cenią zaufanie kandydatów i są 
zaangażowane w odpowiedzialne zarządzanie Danymi osobowymi, wykorzystywanie ich oraz ich 
ochronę. Podczas tworzenia i wypełniania podania Elanco może gromadzić lub będzie gromadzić dane 
dotyczące Państwa potencjalnej relacji z Elanco lub historii zatrudnienia. Elanco określa takie dane jako 
„Dane osobowe”. 

Niniejsza Informacja opisuje praktyki Elanco dotyczące Danych osobowych, które mogą być gromadzone 
za pośrednictwem tej witryny internetowej lub w inny sposób w związku z Państwa podaniem o pracę 
w firmie Elanco.  

Gromadzenie danych 

Dane przekazane przez Państwa 

Elanco może gromadzić następujące dane dotyczące Państwa podania: 

• imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe, 
• nazwa użytkownika i hasło, aby ułatwić złożenie podania, 
• status pozwolenia na pracę, 
• CV, życiorys, list motywacyjny, doświadczenie zawodowe i dane dotyczące wykształcenia, 
• umiejętności i zdolności, 
• posiadane licencje, zezwolenia i certyfikaty zawodowe i inne związane z pracą, 
• dane wynikające z referencji, 
• wszelkie inne dane, które zdecydują się Państwo przekazać Elanco (np. między innymi 

preferencje dotyczące zatrudnienia, chęć przeniesienia, obecne i pożądane wynagrodzenie, 
nagrody lub członkostwo w organizacjach zawodowych). 

Elanco prosi o unikanie przesyłania danych, które mogą kwalifikować się jako dane wrażliwe zgodnie 
z obowiązującym prawem, z wyjątkiem sytuacji, w których takie dane są wymagane lub dozwolone przez 
prawo. Obejmuje to dane biometryczne, medyczne lub dotyczące stanu zdrowia, genetyczne, 
ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, dotyczące tożsamości płciowej, seksualności lub orientacji 
seksualnej, przekonań religijnych, filozoficznych lub światopoglądowych, poglądów politycznych, 
członkostwa w związkach zawodowych, w tym poglądów i działań, informacje na temat środków 
ubezpieczenia społecznego oraz postępowań administracyjnych lub karnych oraz sankcji. Wrażliwe dane 
osobowe mogą wymagać dodatkowego poziomu ochrony lub wyższego poziomu staranności. Wrażliwe 



 

 

dane osobowe obejmują szczególne kategorie danych określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych (RODO). 

Czasami Dane osobowe przekazywane firmie Elanco, w tym dokumentacja edukacyjna, mogą zawierać 
dane, o których mowa w poprzednim akapicie. W takim przypadku wyraźnie upoważniają Państwo firmę 
Elanco do przetwarzania tych danych na potrzeby podania o pracę. 

Dane przesyłane za pośrednictwem tej witryny muszą być prawdziwe, kompletne i nie mogą 
wprowadzać w błąd. Przesłanie niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych 
może prowadzić do odrzucenia Państwa podania w trakcie procesu rekrutacji lub podjęcia działań 
dyscyplinarnych, w tym natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, jeśli są Państwo obecnym 
pracownikiem firmy Elanco. Ponadto, Państwa obowiązkiem jest dopilnowanie, by przesłane dane nie 
naruszały praw osób trzecich. 

Jeśli w ramach swojego podania przekażą Państwo firmie Elanco Dane osobowe osoby udzielającej 
referencji lub innej osoby, Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że mają Państwo prawo przekazać 
te dane firmie Elanco. 

 Dane z innych źródeł 

Elanco może pozyskiwać dane na Państwa temat z referencji lub ze sprawozdania z weryfikacji danych 
w związku z Państwa podaniem, zgodnie z obowiązującym prawem. Elanco może również gromadzić 
dane w kategorii „Inne dane”, które zasadniczo nie ujawniają konkretnej tożsamości lub nie odnoszą się 
bezpośrednio do osoby fizycznej. W zakresie, w jakim Inne dane ujawniają Państwa konkretną 
tożsamość lub odnoszą się do konkretnej osoby, będziemy traktować Inne dane jako Dane osobowe. 
Inne dane obejmują: 

• dane przeglądarki i urządzenia, 
• dane dotyczące korzystania z aplikacji, 
• dane gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, 
• dane demograficzne i inne dane przekazane przez Państwa, 
• dane zagregowane. 

 Wykorzystywanie i ujawnianie danych 

Elanco gromadzi i przetwarza dotyczące Państwa dane z następujących powodów: 

• ponieważ dobrowolnie przekazują Państwo te dane, 
• ponieważ dane te są niezbędne do podjęcia kroków, na Państwa prośbę, przed rozpoczęciem 

zatrudnienia, 
• ponieważ te dane mają szczególne znaczenie dla Elanco, a Elanco ma określony prawnie 

uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, 
• aby wywiązać się z obowiązku prawnego, 
• gdy jest to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów dowolnej osoby. 



 

 

Jeśli przetwarzanie dotyczy danych dobrowolnie przekazanych Elanco lub przetwarzanie odbywa się na 
podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli chcą 
Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@ElancoAH.com.  

Dane przesyłane za pośrednictwem tej witryny internetowej będą wykorzystywane do globalnych celów 
rekrutacji i i planowania personelu Elanco oraz zarządzania nim, w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, w tym: 

• aby rozpatrzyć Państwa podanie, 
• aby ocenić Państwa umiejętności i kwalifikacje na stanowisko, 
• aby przeprowadzić kontrolę referencji, 
• aby odpowiedzieć na zapytania i komunikować się z Państwem w sprawie Państwa podania oraz 

wysyłać informacje dotyczące tej strony internetowej i zmian w warunkach i politykach Elanco, 
• aby monitorować zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami i uch 

przestrzegać, 
• w razie potrzeby aby przeprowadzić weryfikację danych, jeśli firma Elanco zaproponuje Państwu 

stanowisko, 
• aby zachować inne prawnie uzasadnione interesy Elanco, na przykład w celach 

administracyjnych, zagregowanej sprawozdawczości zarządczej, szkoleń wewnętrznych i ogólnie 
wymaganych do prowadzenia działalności w ramach Elanco. 

Dane na Państwa temat zostaną dodane do bazy danych kandydatów Elanco i mogą zostać wykorzystane 
do rozważenia możliwości zatrudnienia Państwa w Elanco innych stanowiskach niż te, o które się 
Państwo ubiegają. Jeśli Państwo nie chcą, aby Elanco to zrobiła, prosimy o kontakt z Elanco pod adresem 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com . W przypadku zatrudnienia przez Elanco Dane osobowe 
zgromadzone w związku z podaniem mogą zostać włączone do systemu zasobów ludzkich Elanco i mogą 
być wykorzystywane do zarządzania procesem zatrudniania nowych pracowników; wszelkie takie dane 
mogą stać się częścią Państwa dokumentacji pracowniczej i mogą być wykorzystywane do innych celów 
związanych z zatrudnieniem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Jeśli jednak nie podają Państwo wymaganych danych jako elementu podania o pracę, firma Elanco może 
nie być w stanie rozważyć Państwa podania. 

Elanco może udostępniać Dane osobowe podmiotom powiązanym, które są zaangażowane w ocenę 
kandydatów na dane stanowisko. Elanco pozostanie odpowiedzialna za Dane osobowe, które są 
wspólnie wykorzystywane z podmiotami powiązanymi. Elanco udostępni dane pracownikom, którzy 
potrzebują ich w celach biznesowych, zgodnie z naszymi politykami, w tym pracownikom działów 
rekrutacji, kadr i technologii informatycznych oraz działu odpowiedzialnego za stanowisko, o które się 
Państwo ubiegają. Lista powiązanych spółek, które mogą przetwarzać Państwa Dane osobowe jest 
dostępna na żądanie (patrz część „Kontakt” na końcu niniejszej polityki). 

Elanco może udostępniać Dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi, takie jak 
hosting i obsługa tej witryny internetowej, pomoc w rekrutacji, przetwarzanie weryfikacji danych 
i podobne usługi. 
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Elanco może również przekazywać dane osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, 
przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, 
aktywów lub akcji Elanco (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym). 

Elanco może również wykorzystywać i udostępniać Dane osobowe, jeśli uzna to za konieczne lub 
stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza 
Państwa krajem lub regionem, (b) w celu zastosowania się do pism procesowych, (c) w celu 
odpowiadania na wnioski organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych 
poza Państwa krajem lub regionem zamieszkania, oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa 
narodowego lub egzekwowania prawa, (d) w celu egzekwowania warunków Elanco, (e) w celu ochrony 
działalności Elanco lub jej podmiotów stowarzyszonych, (f) w celu ochrony praw, prywatności, 
bezpieczeństwa lub mienia Elanco, jej podmiotów stowarzyszonych, Państwa lub innych osób oraz (g) 
w celu umożliwienia Elanco dochodzenia dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które 
Elanco może ponieść. 

Ujawnianie Państwa Danych osobowych może obejmować przekazywanie Danych osobowych do innych 
państw. Jeśli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), może to obejmować 
kraje spoza EOG. Niektóre z tych krajów są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające 
odpowiedni poziom ochrony zgodnie ze standardami EOG. Podobnie jak w przypadku przekazywania 
danych do innych państw, Elanco wdrożyła odpowiednie środki, takie jak Umowy o przekazywaniu 
danych lub Standardowe klauzule umowne w celu ochrony Państwa danych. 

Przechowywanie danych  

Elanco będzie przechowywać Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w Informacji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Elanco 
może również zachować Państwa dane w celu rozważenia, czy Państwa umiejętności są odpowiednie dla 
innych możliwości zatrudnienia. Jeśli nie chcą Państwo, aby Elanco przechowywała Państwa Dane 
osobowe w tym celu, prosimy napisać na adres elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco może 
usunąć Dane osobowe nieaktywnych kont ze swojej bazy danych, z zastrzeżeniem wszelkich 
obowiązujących zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Ponadto Elanco może usunąć Państwa Dane 
osobowe (w tym Państwa CV/życiorys) z bazy danych w dowolnym momencie i bez podawania 
przyczyny. W związku z tym należy zachować własną kopię Danych osobowych przekazanych Elanco. 

Pasywne zbieranie danych: Pliki cookie i podobne technologie 

Elanco i jej dostawcy usług mogą wykorzystywać na tej stronie internetowej „pliki cookie” i podobne 
technologie. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu Elanco o prywatności i plikach cookie pod 
adresem privacy.elanco.com. 

Dostęp i sprostowanie  

Mogą Państwo Pani uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych przechowywanych w tym miejscu, 
przeglądać je i zmieniać, logując się ponownie do tej witryny internetowej i aktualizując dane konta. 
Zaktualizowany profil zostanie użyty jako domyślny, kiedy po raz kolejny złożą Państwo podanie o pracę 
za pomocą konta online. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w profilu będą widoczne 
dla Elanco. Aby zmienić Dane osobowe, które Państwo przesłali do rozpatrzenia na określone 
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stanowisko, należy zaktualizować swój profil i ponownie przesłać podanie na to stanowisko. Elanco 
zachęca do niezwłocznej aktualizacji swoich Danych osobowych, jeśli zmienią się lub będą niedokładne. 

Oprócz danych zawartych w Państwa profilu, mogą Państwo, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, 
zażądać sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przeniesienia Danych osobowych, które 
Elanco posiada na Państwa temat, lub dostępu do tych danych Elanco odpowie na Państwa żądanie 
zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli chcą Państwo złożyć takie żądanie odnośnie do swoich Danych 
osobowych, które nam Państwo wcześniej przekazali lub jeśli chcą Państwo otrzymać elektroniczną 
kopię swoich Danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim uprawnienia 
te zostały Państwu przyznane na mocy prawa), należy nacisnąć łącze Prawa osób fizycznych i wypełnić 
odpowiedni formularz poniżej. 
 

o Formularz żądania dotyczącego praw osób fizycznych - Europa 
o Formularz żądania dotyczącego praw osób fizycznych - USA  
o Formularz żądania dotyczącego praw osób fizycznych - wersja międzynarodowa 
o Formularz żądania dotyczącego praw osób fizycznych - konsumenci zamieszkali w stanie 

Kalifornia 
o Formularz wniosku o zakaz sprzedaży dla konsumentów ze stanów Kalifornia i Nevada 

 
W swoim żądaniu należy jasno określić, jakie Dane osobowe chcą Państwo uzyskać lub zmienić, czy chcą 
Państwo, aby przekazane Elanco Dane osobowe zostały usunięte z bazy danych Elanco, czy też w inny 
sposób poinformować Elanco o tym, jakie ograniczenia chcą Państwo nałożyć na wykorzystanie swoich 
Danych osobowych przez Elanco. Ze względów bezpieczeństwa Elanco może realizować wyłącznie 
żądania dotyczące danych powiązanych z adresem e-mail, z którego Państwo korzystają w celu wysłania 
żądania do Elanco, a ponadto Elanco może być zmuszona do zweryfikowania Państwa tożsamości przed 
realizacją żądania. Elanco postara się spełnić takie żądanie tak szybko, jak to możliwe. Należy pamiętać, 
że niektóre Dane osobowe mogą nie być objęte prawem dostępu, sprostowania lub usunięcia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących formularza lub naszej procedury prosimy o kontakt pod 
adresem privacy@elancoAH.com.  

Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Elanco 
do organu ochrony danych w Państwa kraju lub regionie. Dane kontaktowe znajdują się w części 
„Informacje dodatkowe” poniżej. 

Bezpieczeństwo  

Elanco dąży do stosowania uzasadnionych środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych 
w celu ochrony Danych osobowych w Elanco. Niestety, żaden system przekazywania ani 
przechowywania danych nie może być w 100% bezpieczny. Jeśli mają Państwo powody sądzić, że 
Państwa interakcja z firmą Elanco nie jest już bezpieczna (na przykład jeśli uważają Państwo, że 
bezpieczeństwo dowolnego konta, które Państwo posiadają w Elanco zostało naruszone), należy 
natychmiast powiadomić Elanco o problemie zgodnie z poniższym punktem „Kontakt”. 

Nie należy wysyłać wrażliwych danych do firmy Elanco pocztą elektroniczną. zachowanie odpowiedniego 
poziomu ostrożności podczas komunikacji z firmą Elanco jest wyłącznie Państwa obowiązkiem. 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
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 Łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych 

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Niniejsze Oświadczenie 
nie odnosi się do prywatności, danych ani innych praktyk podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów 
zewnętrznych obsługujących dowolną witrynę internetową lub serwis, do których prowadzą łącza w tej 
witrynie, i Elanco nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zamieszczenie łącza w tej witrynie nie oznacza 
poparcia dla strony internetowej lub serwisu, do których prowadzi łącze umieszczone przez Elanco lub 
jej podmioty powiązane. Elanco zachęca do zapoznania się z informacjami prawnymi opublikowanymi na 
tych stronach, w tym z ich politykami prywatności. 

Prawo właściwe dla podania o pracę  

Dzięki scentralizowanemu globalnemu pionowi rekrutacji Elanco ta witryna internetowa umożliwia 
ubieganie się o pracę na całym świecie. Jest ona obsługiwana w Stanach Zjednoczonych. W związku 
z tym wszelkie Dane osobowe przekazywane przez Państwa w tej witrynie internetowej będą 
gromadzone w Stanach Zjednoczonych i będą podlegać przepisom prawa Stanów Zjednoczonych. Jeśli 
jednak firma Elanco udostępni Państwa Dane osobowe podmiotowi powiązanemu zlokalizowanemu 
w innym kraju lub regionie, który może pełnić funkcję potencjalnego pracodawcy, będzie on przetwarzać 
Państwa Dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją. Wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia lub inne 
decyzje związane z zatrudnieniem będą podejmowane przez zatrudniający podmiot powiązany zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym stanowisko będzie zlokalizowane. 

Dzieci 

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej wieku uprawniającego 
zgodnie z obowiązującym prawem do podjęcia pracy. Prosimy, aby osoby takie nie podawały Danych 
osobowych za pośrednictwem tej witryny. 

 Obecny personel firmy Elanco 

Jeśli obecnie pracują Państwo w firmie Elanco lub jednym z jej podmiotów powiązanych, muszą Państwo 
mieć prawo ubiegać się o inne stanowisko w firmie Elanco, aby móc korzystać ze Strony Kariery. Jeśli 
zaakceptują Państwo takie stanowisko, dotyczące Państwa programy świadczeń i polityki kadrowe mogą 
ulec zmianie. W sprawie kwalifikacji na nowe stanowisko, programów świadczeń i zasad kadrowych 
obowiązujących na tym stanowisku należy skonsultować się z kierownikiem działu kadr. 

Ta witryna nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani używania przez żadną osobę lub podmiot 
w jurysdykcji lub kraju, w których takie rozpowszechnianie lub użytkowanie byłoby sprzeczne z lokalnym 
prawem lub przepisami. 

Dawny Certyfikat Tarczy Prywatności 

1.  Certyfikat Tarczy Prywatności 

Choć program Tarczy Prywatności EU-USA może nie być już wykorzystywany do przekazywania danych 
osobowych, Elanco nadal przestrzega wszystkich zobowiązań wynikających z programu Tarczy 
Prywatności EU-USA. Ponadto poddaliśmy się certyfikacji w ramach programów Tarczy Prywatności EU-

https://www.privacyshield.gov/list


 

 

USA i Szwajcaria-USA.  w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych 
osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych z EOG, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa. 
Nasze certyfikaty można znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov/list . Więcej informacji na temat 
zasad Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov . O naszą Politykę 
prywatności na podstawie Tarczy Prywatności można poprosić, pisząc na adres privacy@elancoAH.com.  

Jak wyjaśniono w punkcie „Jak się z nami skontaktować?”, w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg 
dotyczących postępowania z Państwa Danymi osobowymi w ramach Tarczy Prywatności lub innych 
odpowiednich ram przekazywania danych lub w celu uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych 
przetwarzanych przez spółkę Elanco U.S. i żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia takich danych, 
prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza żądania dotyczącego praw osób fizycznych, 
korzystając z następującego łącza: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-
424f-853e-02e040900827  

W Stanach Zjednoczonych można zadzwonić do Elanco pod bezpłatny numer 1-888-545-5973. 

Można również wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@elancoAH.com  

 

Zmiany niniejszej Informacji 

Elanco zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji w dowolnym momencie w celu 
uwzględnienia przyszłych zmian w Elanco, na tej stronie internetowej lub w trendach branżowych lub 
prawnych. Elanco opublikuje zmienioną Informację w tej witrynie lub ogłosi zmianę na stronie głównej 
tej witryny. Można określić, kiedy Informacja została zmieniona, odwołując się do legendy „Ostatnia 
aktualizacja” w górnej części niniejszej Informacji. Wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu 
zmienionej Informacji w tej witrynie. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu takich zmian 
w Informacji oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na te zmiany. Jeśli nie zgadzają się Państwo 
z warunkami niniejszej Informacji w całości lub w części, mogą Państwo zrezygnować z dalszego 
korzystania z tej witryny internetowej. 

  

Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności prosimy o kontakt 
pod adresem privacy@elancoAH.com lub pocztą na adres: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Mogą Państwo również: 

https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

• skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za Państwa kraj lub 
region, pisząc na adres privacy@elancoAH.com. W wiadomości e-mail należy wskazać kraj, 
z którego się Państwo z nami kontaktują, 
 
• złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w lokalizacji, w której 
doszło do domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych na 
stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

POTWIERDZENIE 

Przesyłając podanie, potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z powyższą Informacją o ochronie 
prywatności i zrozumiałem(-am) jej treść oraz rozumiem postanowienia dotyczące gromadzenia, 
wykorzystywania, przekazywania i ujawniania moich Danych osobowych w sposób opisany w niniejszej 
Informacji o ochronie prywatności. 

 

 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

