
Nota prawna 

I. Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej. 

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być w całości lub części kopiowana 
modyfikowana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody Bausch Health Poland sp. z o.o. (dawniej 
Valeant Pharma Poland sp. z o.o.). 

Bausch Health Poland sp. z o.o. wyraża zgodę na przeglądanie Serwisu i drukowanie jego fragmentów 
wyłącznie dla użytku osobistego. Nazwy produktów zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi 
lub/i zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub 
towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach 
informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie 
jest zabronione. W związku z powyższym dostęp Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako 
przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Bausch Health Poland sp. z o.o. 

II. Zasady korzystania z Serwisu. 

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w 
Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. 

Przesyłając do Bausch Health Poland sp. z o.o. materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony 
internetowe deklarujecie Państwo, że: 

• nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem, 
• nie narusza praw osób trzecich, 
• wyrażacie zgodę na nieodpłatne umieszczenie materiałów w serwisie przez czas nieoznaczony, 
• nie będą zawierać wirusów lub innych cechy mogących uszkodzić Serwis. 
•  

Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obwiązującym 
prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

Na stronach internetowych Bausch Health Poland sp. z o.o. znajdują się informacje przeznaczone 
wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem 
medycznym, w szczególności lekarzy. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących medyczny 
użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.   

III. Wyłączenie odpowiedzialności. 

Informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane przez Bausch Health Poland sp. z o.o. w dobrej 
wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi 
zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, 
niepełnej lub być przedawnione. 

Bausch Health Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji 
umieszczonych w Serwisie, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 627 28 88 lub poprzez wysłanie e-maila na 
adres kontakt@akademiabauschhealth.pl  
 

IV. Prawo właściwe. 



Korzystanie z Serwisu podlega prawodawstwu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się 
do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z Serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane 
przez organ właściwy dla siedziby Bausch Health Poland Sp. z.o.o. 

V. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Bausch Health sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 

Przemysłowej 2, 35-959 Rzeszów.  

Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, specjalizacja, numer telefonu, adres e-mail, adres 

korespondencyjny), będą przetwarzane w celu marketingowym, polegającym na przesyłaniu na 

wskazany adres e-mail bądź korespondencyjny lub numer telefonu informacji handlowych – informacji 

o produktach sprzedawanych przez administratora danych, promocjach, cennikach i innych 

informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach, konferencjach, prezentacjach i innych 

aktywnościach Bausch Health, oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia 

ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej 

oferty, reklamy i promocji. Podany przez Państwa adres korespondencyjny może być również 

wykorzystywany do przesyłania próbek produktów znajdujących się w portfelu Bausch Health lub 

upominków promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i 

wykonania jakichkolwiek umów z administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym 

interesem jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych. Przysługują Państwu 

następujące prawa: prawo sprzeciwu, dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia (tzw. „Prawo do zapomnienia”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo ich przenoszenia 

jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (adres 

www: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Podane wyżej dane będą 

przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora 

danych, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich dalszego 

przetwarzania. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa 

Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych 

osobowych pod adresem: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com 

Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo 

obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch, mogą Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem DPO@bausch.com. Jak 

wspomniane powyżej, mają także Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony 

danych. 

Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom grupy Bausch Health, również tym z 

siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności danych. 

Bausch Health wprowadził ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu 

ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health. Niektóre dane osobowe mogą być 

również udostępnianie usługodawcom, z którymi Bausch Health współpracuje, a także właściwym 

organom, zgodnie z wymogami prawa.   

 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się także z Polityką Prywatności Strony Internetowej. 
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