POLITYKA PRYWATNOŚCI
01.07.2021 r.
Szanowna Pani/Szanowny Panie!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (EU) nr 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” RODO),
Zentiva Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000691403, NIP: 7010711290, REGON: 368094510, BDO: 000101321
posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 132.097.500,00 zł;
(dalej jako „Spółka”)
- podmiot prawny wchodzący w skład grupy spółek ZENTIVA wraz z innymi podmiotami
wymienionymi w Dziale (P) niniejszej Polityki prywatności (dalej zwane łącznie jako „ZENTIVA”
oraz/lub „my” oraz/lub „Podmioty powiązane”) działające jako (Współ-) Administratorzy,
zgodnie z art. 13 i 14 RODO, pragniemy przedstawić niniejszym szczegółowe wytyczne dotyczące
przetwarzania danych osobowych (czyli wszelkich danych dotyczących identyfikowalnych i
nieidentyfikowalnych osób fizycznych) powierzonych nam, tj. odpowiednio:
sposoby pozyskiwania Państwa Danych osobowych,
rodzaje (kategorie) Danych osobowych, jakie możemy przetwarzać,
cele Przetwarzania Danych osobowych, jak również podstawę prawną Przetwarzania,
warunki, na których możemy udostępniać Państwa Dane osobowe,
politykę prywatności względem dzieci,
przekazywanie Danych osobowych za granicę,
sposób przechowywania Państwa Danych osobowych,
zapewnienie poprawności Danych osobowych,
minimalizacja Danych osobowych,
okres przechowywania Państwa Danych osobowych,
Państwa prawa względem Państwa Danych osobowych,
marketing bezpośredni,
dane kontaktowe,
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definicje terminów użytych w niniejszej Polityce,
rewizje niniejszej Polityki,
lista Współadministratorów i informacje na temat ładu korporacyjnego ZENTIVA – lista
oddziałów ZENTIVA.
(A) Sposoby pozyskiwania Państwa Danych osobowych

Zasadniczo pozyskujemy Państwa Dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Ponadto mogą zaistnieć
sytuacje, w których pozyskamy Państwa Dane osobowe automatycznie w związku z Państwa wizytą
na naszej Stronie. W celu uzyskania więcej informacji na ten temat proszę zapoznać się z naszą
polityką dotyczącą plików cookie.
Możemy również pozyskiwać Państwa Dane osobowe z innych źródeł. W związku z powyższym,
w ramach naszej działalności możemy pozyskiwać Państwa dane w dowolny sposób (np. podczas
rozmów osobistych, podczas rozmów telefonicznych i korespondencji na piśmie, w formie
elektronicznej oraz/lub papierowej) od:
innych podmiotów prawnych będących częścią grupy ZENTIVA (lista podmiotów prawnych
wchodzących w skład grupy ZENTIVA znajduje się w Dziale (P) poniżej) oraz/lub
innych publicznych lub prywatnych osób prawnych, posiadających osobowość prawną bądź nie
(np. Państwa pracodawca lub inne instytucje i organy władzy centralnej/lokalnej, w drodze
wykonywania przez nie ich obowiązków prawnych, w tym prowadzenia kontroli i dochodzeń lub
od naszych partnerów handlowych itp.) oraz/lub
w wyniku połączenia spółek, nabycia aktywów lub cesji zadłużenia oraz/lub
w związku z ujawnieniem dokonanym przez inne osoby fizyczne (np. osoby, które zgłosiły
ZENTIVA skutki uboczne, których wystąpienie Państwo podejrzewają, osoby biorące udział w
wypadkach motoryzacyjnych, które nie są właścicielami pojazdu biorącego udział w wypadku itp.)
oraz/lub
źródła publiczne (np. literatura).
W razie ujawnienia nam Państwa Danych osobowych przez osobę trzecią będącą osobą fizyczną,
uznamy, że upoważnili Państwo uprzednio taką osobę do ujawnienia Państwa Danych osobowych.
To na tej osobie trzeciej będącej osobą fizyczną spoczywa obowiązek zapewnienia, że posiada ona
wymagane upoważnienie do korzystania z Państwa Danych osobowych i ich udostępniania przed
ich wykorzystaniem i ujawnieniem. Podobnie, w razie, gdy to Państwo ujawnią nam Dane osobowe
osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, uznamy, że zostali Państwo uprzednio upoważnieni przez
taką osobę trzecią będącą osobą fizyczną do ujawnienia nam tych danych. Ponadto w razie
Przetwarzania Państwa Danych osobowych uzyskanych od osoby trzeciej będącej podmiotem
prawnym, podmiot prawny zobowiązany jest udostępnić Państwu stosowne informacje na temat
Przetwarzania Państwa Danych osobowych, w tym na temat ich ujawnienia nam. W razie, gdy taki
podmiot trzeci będący osobą prawną nie udostępni Państwu wymaganych informacji na temat
Przetwarzania Państwa Danych osobowych w tym na temat ich ujawnienia nam, proszę
skontaktować się z taką osobą trzecią będącą osobą prawną bezpośrednio.
(B) Rodzaje (kategorie) Danych osobowych, jakie możemy przetwarzać

W ramach prowadzenia naszej działalności możemy gromadzić Państwa Dane osobowe w postaci
fizycznej oraz/lub elektronicznej, które będziemy przechowywać, zapisywać, wykorzystywać i
Przetwarzać w inny sposób zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz z wytycznymi
zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.
Zasadniczo gromadzimy jedynie Dane osobowe, które są adekwatne, istotne i ograniczone do
Danych osobowych niezbędnych w ramach naszej działalności, w zależności od charakteru
łączących nas relacji.
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Zasadniczo nie gromadzimy kategorii Danych osobowych uznanych za szczególne tj.: danych na
temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
filozoficznych, danych na temat przynależności do związków zawodowych oraz danych
genetycznych, danych biometrycznych niepowtarzalnie identyfikujących osoby fizyczne, danych
dotyczących zdrowia ani danych dotyczących życia seksualnego osoby ani jej orientacji seksualnej
(„Wrażliwe Dane osobowe”), za wyjątkiem szczególnych ograniczonych okoliczności i formach
określonych w przepisach dotyczących ochrony Danych osobowych (np. zapewnienie wysokiego
standardu jakości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych do użytku u ludzi lub wyrobów
medycznych).
W związku z powyższym, w razie, gdy:
odwiedzą Państwo naszą Stronę z dowolnego powodu (nawet jedynie w celach
informacyjnych) i zaakceptują nasze pliki cookie, będziemy Przetwarzać tylko te z Państwa
Danych osobowych, które Państwa dotyczą i które są związane z uwierzytelnieniem Państwa
obecności w internecie takie jak:
adres IP,
rodzaj używanej przeglądarki,
ustawienia językowe,
sesje dostępu;
skontaktują się Państwo z Nami z dowolnego powodu i w związku z tym wypełnią Państwo
Formularz kontaktowy dostępny na naszej Stronie lub skontaktują się Państwo z Nami w inny
sposób, będziemy Przetwarzać takie z Państwa Danych osobowych, które Państwa dotyczą i
które zechcą nam Państwo ujawnić, takie jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres e-mail)/(prywatny/służbowy), numer telefonu, adres
pocztowy – jeżeli dotyczy,
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
podpis fizyczny oraz/lub elektroniczny,
dziedzinę/zawód
wykonywany/zawód
wyuczony/miejsce
pracy
/stanowisko/specjalizacja/stopień zawodowy/tytuł lub stopień naukowy – jeżeli
dotyczy;
zapiszą się Państwo na nasze newslettery, będziemy Przetwarzać takie z Państwa Danych
osobowych, które Państwa dotyczą, takie jak co najmniej następujące dane:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres e-mail prywatny/służbowy),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej, w tym, między innymi,
Państwa zgodę – jej udzielenie oraz/lub wycofanie.
zgłoszą Nam Państwo w dowolny sposób i w dowolnej formie podejrzewane działanie
niepożądane, będziemy Przetwarzać Państwa Dane osobowe jako zgłaszającego (tj. osoby
zgłaszającej podejrzewane działanie niepożądane) takie jak co najmniej następujące dane:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail lub numer telefonu
prywatnego/służbowego),
Państwa kwalifikacje (w razie, gdy są Państwo Pracownikiem ochrony zdrowia),
inicjały osoby, która doświadczyła podejrzewanego działania niepożądanego
oraz/lub inne identyfikatory takie jak: data urodzenia, wiek/kategoria wiekowa,
płeć, okres ciąży (jeżeli dotyczy),
opis podejrzewanego działania niepożądanego obejmujący m.in. zaobserwowane
oznaki i objawy, data wystąpienia działania niepożądanego oraz skutek
podejrzewanego zdarzenia niepożądanego,
głos (w razie zgłoszenia podejrzewanego zdarzenia niepożądanego za
pośrednictwem specjalnej infolinii do zgłaszania działań niepożądanych,
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny – jeżeli dotyczy),
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treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
nazwę produktu, którego działanie niepożądane dotyczy;
wyślą Nam Państwo w dowolny sposób i w dowolnej formie reklamację dotyczącej jakości
produktu, będziemy Przetwarzać Państwa Dane osobowe jako zgłaszającego (tj. osoby
zgłaszającej reklamację dotyczącą jakości produktu) takie jak co najmniej następujące dane:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail lub numer telefonu
prywatnego/służbowego),
Państwa kwalifikacje (w razie, gdy są Państwo Pracownikiem ochrony zdrowia),
opis reklamacji dotyczącej jakości,
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny – jeżeli dotyczy),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
nazwę produktu, którego działanie niepożądane dotyczy;
chcą Państwo zostać pracownikiem ZENTIVA i w związku z tym skontaktują się Państwo z
Nami, w odpowiedzi na nasze wcześniejsze zapytanie lub z własnej inicjatywy, będziemy
Przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa takie jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
dane dotyczące wybranego stanowiska/działu/miasta,
dane dotyczące wykształcenia, szkoleń i doświadczenia zawodowego (dane, które
zdecydują się Państwo ujawnić w Państwa życiorysie),
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny – jeżeli dotyczy),
pozostałe dane: dane, które ujawnią Państwo w swoim życiorysie oraz/lub liście
intencyjnym;
W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego nie potrzebujemy żadnych innych Państwa
Danych osobowych, takich jak (między innymi):
zdjęcie,
kserokopie dowodów tożsamości,
kserokopii dyplomów nadania tytułów/stopni naukowych,
informacji na temat skazań karnych,
informacji na temat stanu zdrowia itp.;
na mocy prawa lub zwyczajowo reprezentują Państwo osobę prawną (publiczną lub
prywatną, posiadającą osobowość prawną lub nie), w imieniu której działają Państwo
przeciwko Państwa Spółce z dowolnego powodu, w dowolny sposób i w dowolnym trybie,
będziemy Przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa takie jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres pocztowy/rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu
(prywatnego/służbowego),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
dziedzina/zawód wykonywany (miejsce pracy, stanowisko, wizytówka),
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny – jeżeli dotyczy);
będą Państwo stroną umowy zawartej z Nami będziemy Przetwarzać Dane osobowe
dotyczące Państwa takie jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL),
dane
kontaktowe
(adres
pocztowy/rozliczeniowy,
numer
telefonu
(prywatnego/służbowego), adres e-mail),
dziedzina/zawód wykonywany – jeżeli dotyczy (miejsce pracy, zawód, stanowisko,
specjalizacja, tytuł zawodowy, tytuł/stopień naukowy, odpowiednio),
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny),
dokumenty/dowody związane z wykonaniem umowy;
są Państwo Pracownikiem ochrony zdrowia, z którym kontaktujemy się w ramach
prowadzonej działalności będziemy Przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa takie jak:
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dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, zawodowy dokument tożsamości – jeżeli
dotyczy),
dane kontaktowe (numer telefonu (prywatnego/służbowego), adres e-mail
(prywatny/służbowy),
dziedzina/zawód wykonywany (miejsce pracy, zawód, stanowisko, specjalizacja,
tytuł zawodowy, stanowisko na uniwersytecie),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny),
zdjęcie (zdjęcia z wydarzeń – jeżeli dotyczy),
głos (wypowiedzi – jeżeli dotyczy);
kupią Państwo produkty oferowane przez Nas na sprzedaż (np. urządzenia elektryczne,
meble, samochody, odpady itp.), będziemy Przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa takie
jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, PESEL),
dane kontaktowe (adres domowy/rozliczeniowy),
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej),
podpis (fizyczny oraz/lub elektroniczny);
odwiedzą Państwo naszą siedzibę z dowolnego powodu, będziemy Przetwarzać Dane
osobowe dotyczące Państwa takie jak:
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dokument tożsamości (tylko do wglądu),
numer rejestracyjny pojazdu (bez korzystania z funkcji zapisu numeru
rejestracyjnego), miejsce pracy, stanowisko, dane podane w wewnętrznym
kwestionariuszu szkoleniowym dotyczącym dobrych praktyk wytwarzania i
bezpieczeństwa i higieny pracy (jeżeli dotyczy), data przyjazdu/odjazdu, miejsce
docelowe, zdjęcie (bez korzystania z funkcji rozpoznawania twarzy), elektroniczny
podpis holograficzny,
ogólne dane na temat stanu zdrowia (temperatura, objawy COVID-19, narażenie na
COVID-19);
uczestniczyli Państwo w wypadku motoryzacyjnym, a pojazd biorący udział w wypadku
stanowi naszą własność lub jest przez nas użytkowany i sprawa związana z wypadkiem została
rozstrzygnięta polubownie, będziemy Przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa takie
jak:
dane identyfikacyjne jako kierowcy biorącego udział w wypadku motoryzacyjnym
oraz/lub właściciela pojazdu biorącego udział w wypadku motoryzacyjnym lub
naocznym świadkiem wypadku, odpowiednio (imię, nazwisko, data urodzenia,
prawo jazdy – seria, numer, kategoria, data ważności, odpowiednio),
dane kontaktowe kierowcy biorącego udział w wypadku motoryzacyjnym oraz/lub
właściciela pojazdu biorącego udział w wypadku motoryzacyjnym lub naocznym
świadkiem wypadku, odpowiednio (pełny adres pocztowy, numer telefonu
prywatnego/służbowego lub adres e-mail, odpowiednio),
dane na temat wypadku (data, lokalizacja i miejsce wypadku motoryzacyjnego,
okoliczności wypadku motoryzacyjnego, rysunek schematyczny wypadku
motoryzacyjnego),
dane pojazdu biorącego udział w wypadku motoryzacyjnym (marka, typ, numer
rejestracyjny, kraj rejestracji),
dane na temat ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa (OC/zielona karta),
towarzystwo ubezpieczeniowe (agencja lub broker ubezpieczeniowy), numer i data
ważności polisy ubezpieczeniowej, pokrycie szkody z polisy ubezpieczeniowej),
podpis,
treść wiadomości (fizycznej oraz/lub elektronicznej);
działając w charakterze sygnalisty, sprawcy lub świadka, lub osoby trzeciej zgłoszą
Państwo działania o charakterze korupcyjnym lub inne będziemy Przetwarzać Dane
osobowe dotyczące Państwa takie jak:
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dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer pozwolenia na pracę i pobyt (jeżeli
dotyczy), podpis, środki/działania dyscyplinarne),
dane kontaktowe (numer telefonu prywatnego, prywatny adres e-mail, treść
wiadomości, dane kontaktowe osoby bliskiej do powiadomienia w razie wypadku).
Niezależnie od powyższego, zastrzegamy prawo do zażądania podania Danych osobowych
niezbędnych do spełnienia naszych prawnych oraz/lub umownych zobowiązań oraz/lub
obowiązków zgodnie z obowiązującymi Nas przepisami prawa.
W razie, gdy nie wyrażą Państwo zgody na podanie nam swoich Danych osobowych nie będziemy
w stanie wykonać czynności, o których mowa w niniejszej Polityce ani tych wchodzących w zakres
naszych zobowiązań prawnych oraz/lub umownych.
(C) Cele Przetwarzania Danych osobowych, do których Dane osobowe są wymagane, jak

również podstawa prawna Przetwarzania,
(C.1.) Cele Przetwarzania, do których Dane osobowe są wymagane
W zależności od charakteru łączących nas relacji, my, działając jako (Współ-) Administratorzy
Danych Osobowych Przetwarzamy Państwa Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi Nas
przepisami prawa w celu normalnego prowadzenia naszej działalności, którą można podsumować
następująco, w zależności od sytuacji:
zarządzanie publicznymi oraz/lub handlowymi relacjami, komunikacja, rozwój biznesowy,
zarządzanie rejestracją, wytwarzaniem, importem, eksportem oraz/lub systemem dystrybucji
naszych produktów oraz/lub produktów wytwarzanych oraz/lub dystrybuowanych przez naszą
Spółkę,
zarządzanie systemem jakości,
zarządzanie systemem zgłaszania działań niepożądanych,
rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz sytuacjami
nagłymi, w tym, między innymi, ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowia – COVID-19,
utrzymanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia i
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych,
zarządzanie umowami handlowymi,
zarządzanie dokumentacją finansową/rachunkową i zarządzanie zasobami finansowymi,
zarządzanie zasobami IT,
pomoc prawna oraz/lub reprezentacja prawna,
zarządzanie dokumentacją i systemem archiwizacji,
zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, bezpieczeństwem o ochroną osób fizycznych i mienia
oraz zarządzanie bezpieczeństwem działań operacyjnych powiązanych ze środkami
Przetwarzania i przekazywania informacji,
zarządzanie zachowaniem zgodności z obowiązującymi Nas przepisami prawa, w tym w
kontekście czynności kontrolnych i dochodzeniowych i współpraca z odpowiednimi
instytucjami/organami władzy publicznej (centralnej/lokalnej,
ochrona mienia ZENTIVA lub mienia klientów i dostawców ZENTIVA,
zarządzanie naszymi wewnętrznymi rejestracjami/wpisami/wewnętrznymi aktami,
sprawozdawczość prawna,
ład korporacyjny,
organizacja i wspieranie wydarzeń.
(C.2.) Podstawa prawna Przetwarzania
W zależności od charakteru łączących nas relacji, Przetwarzamy Dane osobowe dotyczące Państwa
jeżeli posiadamy Państwa zgodę na Przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. a) RODO),; oraz/lub
w przypadku gdy Dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. b)
RODO), oraz/lub w przypadku gdy Dane osobowe są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego
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(zgodnie z art. 6, ust. (1), lit c) RODO), oraz/lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów, które nie mają nadrzędnego charakteru wobec podstawowych praw i wolności (zgodnie
z art. 6, ust. (1), lit. f) RODO).
W przypadku, gdy będziemy Przetwarzać Państwa dane wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (np.
gdy wysyłają Państwo zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy w ZENTIVA), będą Państwo
mogli wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez
wpływu na ważność Przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Bez uszczerbku dla podstawowych wolności i praw, możemy Przetwarzać Państwa Dane osobowe
w celu realizacji pewnych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
zapobieganie, wykrywanie i badanie przestępstw, w tym konfliktów interesów, działań przeciw
korupcyjnych, oszustw oraz przypadków prania brudnych pieniędzy i finansowania aktów
terroru,
rozwój działalności,
analiza i zarządzanie ryzykiem handlowym,
ochrona lub wykonanie prawa umownego lub naszego zobowiązania, zobowiązania podmiotu
będącego częścią grupy ZENTIVA lub innego partnera (umownego) (mogą Państwo zapoznać
się z listą wszystkich podmiotów prawnych wchodzących w skład grupy ZENTIVA w Dziale
(P) poniżej);
zarządzanie naszymi wewnętrznymi rejestracjami/wpisami/wewnętrznymi aktami,
zarządzanie zasobami organizacyjnymi,
ochrona/zabezpieczenie mienia ZENTIVA lub mienia klientów i dostawców ZENTIVA,
w związku z roszczeniami, pozwami lub postępowaniami (w tym, między innymi: projektami
dokumentów, weryfikacja dokumentów, tworzeniem wymaganych dokumentów do zawarcia
transakcji, uzyskiwaniem porady prawnej i prowadzeniem rozmów ugodowych);
zachowanie zgodności z wszelkimi zasadami, przepisami ustawowymi i wykonawczymi
dotyczącymi naszej działalności, w tym współpraca z właściwymi instytucjami i organami
władzy centralnej lub lokalnej,
(D) Warunki, na których możemy udostępniać Państwa Dane osobowe,

Państwa Dane osobowe są przeznaczone do wykorzystania przez ZENTIVA działających w
charakterze (Współ-) Administratora Danych osobowych.
W celu usprawnienia prowadzenia czynności ZENTIVA związanych z celami Przetwarzania, o ile
to stosowne i w zakresie dozwolonym przez prawnie uzasadnionym i konkretny cel, Państwa Dane
osobowe mogą być udostępniane:
Państwu, oraz jeżeli dotyczy, Państwa upoważnionym przedstawicielom,
innym podmiotom prawnym wchodzącym w skład grupy ZENTIVA (mogą Państwo zapoznać
się z listą wszystkich podmiotów prawnych wchodzących w skład grupy ZENTIVA w Dziale
(P) poniżej),
innym partnerom (umownym) (np. partnerom (umownym) bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowanym w zawarcie, wykonanie, zmianę oraz/lub rozwiązanie naszej umowy),
instytucjom bankowym w związku z dowolną formą przekazywania środków,
właściwym instytucjom/organom władzy centralnej oraz/lub lokalnej,
dostawcom usług operacyjnych (np. zarządzanie należnościami i odzyskiwaniem należności,
kurierzy, dostawcy usług telekomunikacyjnych, usług IT, usług archiwizacji itp.),
naszym zewnętrznym konsultantom (np. audytorom, prawnikom itp.),
innym istotnym dostawcom zewnętrznym, w przypadku, gdy na naszych Stronach publikowane
są reklamy, wtyczki lub treści podmiotów trzecich, jeżeli dotyczy,
partnerom biznesowym, inwestorom, cesjonariuszom (aktualnym lub przyszłym) w celu
usprawnienia transakcji powiązanych ze składnikami mienia (w tym, między innymi z fuzjami,
przejęciami, cesjami roszczeń lub sprzedażą składników majątku,
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zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi wyżej wymienionych kategorii odbiorców.
(E) Polityka prywatności względem dzieci

Nasza Strona jest przeznaczona/nasze Strony przeznaczone dla osób dorosłych.
Nie Przetwarzamy celowo Danych osobowych żadnych osób fizycznych, które zgodnie z naszą
wiedzą mają poniżej 16 lat. Dane osobowe osób fizycznych w wieku poniżej 16 lat będą
Przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody rodzica lub osoby pełniącej władzę
rodzicielską. Na żądanie, taki ustawowy przedstawiciel będzie miał prawo do dostępu do danych
udostępnionych przez osobę fizyczną w wieku poniżej 16 lat oraz/lub wykonywania praw, o których
mowa w Dziale (K) niniejszej polityki.
(F) Przekazywanie Danych osobowych za granicę

W związku z międzynarodowym charakterem naszej działalności, może zaistnieć potrzeba
przekazania Państwa Danych osobowych w ramach grupy ZENTIVA oraz do osób trzecich, zgodnie
z postanowieniami zawartymi powyżej, w związku z realizacją celów, o których mowa w niniejszej
Polityce prywatności. Z tego powodu możemy przekazywać Państwa Dane osobowe do innych
państw, w których obowiązują inne przepisy prawa i inne wymogi dotyczące ochrony danych
osobowych niż te, które obowiązują w Państwa miejscu zamieszkania.
Przekazywanie Państwa Danych osobowych z EOG do odbiorców zlokalizowanych poza EOG,
niebędących Odpowiednimi Jurysdykcjami, w których nie obowiązują odpowiednie przepisy
odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne. Mogą Państwo otrzymać egzemplarz
naszych Standardowych klauzul umownych wysyłając odpowiednie żądanie na następujące adresy:
adres pocztowy: Zentiva Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polska
oraz/lub
E-mail: DPO(at)ZENTIVA.com.
Proszę mieć na uwadze, że gdy przekazują Państwo dowolne Dane osobowe bezpośrednio do
podmiotu ZENTIVA zlokalizowanego poza EOG, nie ponosimy odpowiedzialności za takie
przekazanie Państwa Danych osobowych. Mimo to, będziemy Przetwarzać Państwa Dane osobowe
od momentu otrzymania takich danych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
Przetwarzaniu Państwa Danych osobowych w tym profilowaniu.
(G) Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych

ZENTIVA Przetwarza Państwa Dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni poziom
bezpieczeństwa Danych osobowych, w tym odpowiedni poziom ochrony przed nieautoryzowanym
lub bezprawnym Przetwarzaniem i przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z
wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Stosujemy szereg polityk, standardowych procedur operacyjnych i prowadzimy szkolenia mające
na celu zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych i regularnie
weryfikujemy stosowność wdrożonych środków, w celu utrzymania bezpieczeństwa
przechowywanych Danych osobowych.
Jednakże, w związku z tym, że internet jest systemem otwartym, przekazywanie informacji za
pośrednictwem internetu nie jest w pełni bezpieczne. Pomimo wdrożenia wszelkich uzasadnionych
środków w celu ochrony Państwa Danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować
bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem internetu –
jeżeli przekazują nam Państwo swoje Dane osobowe w ten sposób, robią to Państwo na własne
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ryzyko i ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie, że Dane osobowe przekazywane nam
są przesyłane w sposób bezpieczny.
(H) Jak dbamy o dokładność Państwa Danych osobowych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa Dane osobowe, które
Przetwarzamy są poprawne, oraz w razie konieczności, aktualne, oraz że Dane osobowe, które
Przetwarzamy i które są niepoprawne lub niekompletne (w odniesieniu do celów ich Przetwarzania)
są usuwane, prostowane lub uzupełniane bez zbędnej zwłoki.
Okresowo możemy się zwrócić do Państwa z prośbą o potwierdzenie poprawności Państwa Danych
osobowych. Mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami z żądaniem sprostowania, uzupełnienia
oraz usunięcia niepoprawnych lub niekompletnych Danych osobowych. W celu uzyskania więcej
informacji na ten temat prosimy zapoznać się z Działem (K) dotyczącym Państwa praw w związku
z Państwa Danymi osobowymi.
(I) Minimalizacja Danych osobowych

Podejmujemy rozsądne kroki w celu zapewnienia, że Państwa Dane osobowe, które Przetwarzamy
są ograniczone do Danych osobowych niezbędnych do realizacji celów przetwarzania, o których
mowa w niniejszej Polityce prywatności.
(J) Okres przechowywania Państwa Danych osobowych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa Dane osobowe, które
Przetwarzamy będą Przetwarzane przez minimalny okres konieczny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności. Kryteria służące określeniu czasu
trwania okresu przechowywania Państwa Danych osobowych są następujące:
(1) będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe w formie pozwalającej na Państwa
identyfikację wyłącznie tak długo jak:
(a) będziemy utrzymywać z Państwem stałą relację (np. utrzymujemy stałą i
długotrwałą relację), lub
(b) jesteśmy prawnie zobowiązani przechowywać Państwa Dane osobowe (np.
w związku z obowiązkiem wynikającym z ubezpieczenia społecznego lub
świadczeniem emerytalnym), lub
(c) Państwa Dane osobowe są niezbędne w celu realizacji celów przetwarzania,
o których mowa w niniejszej Polityce prywatności (np. w odniesieniu do
kwestii związanych z BHP),
oraz:
(2) przez:
(a) stosowny okres przedawnienia (tj. okresu, w którym dowolna osoba może
dochodzić roszczeń przeciwko nam w związku z Państwa Danymi
osobowymi, lub dowolny organ władzy może wszcząć postępowanie
prawne, w którym Państwa Dane osobowe mogą być istotne), oraz
(b) dodatkowy dwumiesięczny (2 miesiące) okres przypadający po zakończeniu
takiego okresu przedawnienia (w razie, gdyby jakaś osoba rozpoczęła
dochodzenie roszczenia pod koniec okresu przedawnienia, abyśmy nadal
mieli wystarczająco dużo czasu na zidentyfikowanie Państwa Danych
osobowych mających związek z takim roszczeniem lub gdyby organ władzy
wszczął postępowanie, abyśmy nadal posiadali wymagane dokumenty),
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oraz...
(3)

dodatkowo, w razie dochodzenia roszczeń lub wszczęcia innego postępowania,
możemy nadal Przetwarzać Państwa Dane osobowe w takich dodatkowych okresach,
jakie będą konieczne w związku z roszczeniem lub postępowaniem.

W okresach, o których mowa w ppkt. (a) i (b) powyżej, Przetwarzanie Państwa Danych osobowych
będzie ograniczone do przechowywania i zabezpieczenia takich danych, za wyjątkiem zakresu, w
jakim takie dane będą musiały być przejrzane w związku z roszczeniem lub obowiązkiem
nałożonych na mocy stosownych przepisów prawa
Po upływie okresów, o których mowa w ust.(1), (2) i (3) powyżej, każdy w stosownym zakresie,
albo trwale usuniemy lub zniszczymy stosowne Dane osobowe lub je zanonimizujemy.
(K) Państwa prawa względem Państwa Danych osobowych

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przysługują Państwu następujące prawa:
 prawo dostępu, które oznacza prawo do uzyskania informacji od nas na temat tego, czy
przetwarzamy Państwa Dane osobowe oraz, stosownie do sytuacji, uzyskania dostępu do swoich
Danych osobowych oraz informacji na temat ich Przetwarzania,
 prawo do sprostowania, które oznacza prawo do sprostowania Państwa niepoprawnych Danych
osobowych oraz/lub uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w tym
w drodze złożenia dodatkowego oświadczenia,
 prawo do usunięcia/prawo do bycia zapomnianym, które oznaczają prawo do usunięcia przez
nas Państwa Danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku gdy: Państwa Dane osobowe nie
są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, lub w odniesieniu do których
wycofali Państwo zgodę stanowiącą podstawę Przetwarzania i nie istnieje żadna inna podstawa
prawna Przetwarzania; lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec Przetwarzania i nie istnieją inne
podstawy Przetwarzania, które miałyby moc wiążącą; lub Państwa Dane osobowe były
Przetwarzane w sposób bezprawny; lub Państwa Dane osobowe muszą zostać usunięte w związku
z obowiązkiem, który na nas ciąży; wyżej wymienione podstawy przetwarzania nie mają
zastosowania, w takim zakresie, w jakim Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania prawa
do wolności wypowiedzi i informacji; lub w związku z przestrzeganiem obowiązku prawnego, który
wymaga Przetwarzania z mocy prawa, które nas obowiązuje, lub w związku z wykonaniem zadania
będącego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem oficjalnej władzy nam
powierzonej; lub z powodów interesu publicznego związanego z ochroną zdrowia publicznego; lub
dla celów archiwizacji w interesie publicznym, dla celów naukowych lub dla celów badań
historycznych lub dla celów statystycznych o ile prawo do usunięcia/bycia zapomnianym może z
dużym prawdopodobieństwem uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację celów Przetwarzania;
lub w związku z powstaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych;
 prawo do ograniczenia Przetwarzania, które oznacza prawo do ograniczenia przez nas
Przetwarzania w przypadku gdy: kwestionują Państwo poprawność Państwa Danych osobowych,
przez okres pozwalający nam na weryfikację poprawności Państwa Danych osobowych, lub
Przetwarzanie jest bezprawne, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu Państwa Danych osobowych i
zamiast tego żądają ograniczenia ich używania, lub już nie potrzebujemy Państwa Danych
osobowych dla celów Przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich w związku z powstaniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń, lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec Przetwarzania, przez
okres, w którym będziemy mogli zweryfikować, czy nasze uzasadnione prawnie podstawy mają
moc wiążącą wobec Państwa praw,
 prawo do przenoszenia danych, które oznacza prawo do otrzymania od nas Państwa Danych
osobowych, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym,
nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesyłania ich innemu
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administratorowi, bez przeszkód po naszej stronie, w razie, gdy jest to technicznie możliwe i
Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a Przetwarzanie jest zautomatyzowane,
 prawo do wyrażenia sprzeciwu, które oznacza prawo do wyrażenia sprzeciwu z przyczyn
dotyczących Państwa szczególnej sytuacji w dowolnym momencie wobec Przetwarzania Danych
osobowych na podstawie wykonywania zadania prowadzonego w interesie publicznym lub
sprawowania powierzonej nam oficjalnej władzy lub w związku z naszymi uzasadnionymi prawnie
interesami, w tym profilowaniem opartym na takich danych, które spowoduje zaprzestanie
Przetwarzania Państwa Danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione
prawnie podstawy Przetwarzania, które będą miały moc wiążącą wobec Państwa interesu, praw i
wolności lub w związku z powstaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń,
 prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na ważność
Przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w przypadku, gdy podstawą prawną
Przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych była Państwa zgoda,
 prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl).
 prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym
Przetwarzaniu, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub które
mają na Państwa znaczący wpływ, za wyjątkiem sytuacji, w których takie Przetwarzanie jest
niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami lub jest dozwolone na podstawie
obowiązujących nas przepisów prawa, oraz które ustanawia odpowiednie środki chroniąca Państwa
prawa i wolności i uzasadnionych interesów jako osób, których dane dotyczą lub jest oparte o
Państwa wyraźną zgodę.
Za wyjątkiem prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym
mowa powyżej, wyżej wymienione prawa można wykonać składając pisemne żądanie na adres:
 adres e-mail dpo@zentiva.com
 lub w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Zasadniczo nie przyjmujemy od Państwa ustnych wniosków (złożonych przez telefon lub osobiście)
ponieważ nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu natychmiastowej odpowiedzi bez
przeanalizowania Państwa wniosku i identyfikacji Państwa w sposób bezpieczny. Niezwłocznie, nie
później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku powiadomimy Państwa o krokach
podjętych w następstwie otrzymania wniosku. Okres ten może wydłużyć się o dwa miesiące, jeżeli
będzie taka konieczność, przy czym w takim przypadku powiadomimy Państwa o wydłużeniu tego
okresu w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
Nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym
profilowaniu.
(L) Marketing bezpośredni

Mogą Państwo wypisać się z naszej listy adresów e-mail w dowolnym momencie kontaktując się z
Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są w Dziale (M) poniżej.
(M) Dane kontaktowe,

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobów
Przetwarzania Państwa Danych osobowych mogą Państwo wysyłać do Inspektora Ochrony Danych
pod adresem:
Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Inspektor Ochrony Danych)
adres e-mail: dpo@zentiva.com
w centrali Spółki pod adresem ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
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(N) Definicje terminów użytych w niniejszej Polityce

„Odpowiednia jurysdykcja” oznacza jurysdykcję, która została oficjalnie uznana przez
Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych.
„Podmiot powiązany” oznacza dowolna osobę, która w danym czasie podlega Kontroli lub
jest wspólnie Kontrolowana przez AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l, nr z Rejestru
spółki B223382, z siedzibą w 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg zob. (U). Rozumie się przez to, że dla celów niniejszego dokumentu, termin
„Kontrola” (i jego wersje gramatyczne) oznacza (i) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio,
za pośrednictwem jednego lub więcej pośredników, władzy do kierowania zarządzaniem
lub polityką osoby, w drodze własności papierów wartościowych z prawami głosu, w
drodze bycia stroną umowy powiązanej z prawami głosu lub w inny sposób lub (ii)
posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem jednego lub więcej
pośredników, ponad pięćdziesięciu procent (50%) zgodnie z dowolnymi obowiązującymi
przepisami prawa pozwalające na sprawowanie Kontroli – pozostałych papierów
wartościowych lub innych udziałów własnościowych takiej osoby.
„Cookie” oznacza mały plik umieszczany na Państwa urządzeniu podczas wizyty na stronie
internetowej (w tym na naszych Stronach). W niniejszej Polityce prywatności odniesienie
do pliku „Cookie” obejmuje analogiczne technologie, takie jak sygnalizatory web i czyste
pliki GIF.
„Administrator” oznacza podmiot, który decyduje o tym w jaki sposób i dlaczego Państwa
Dane osobowe są przetwarzane. W wielu jurysdykcjach to Administrator jest
odpowiedzialny za zapewnienie zgodności ze stosownymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
„Organ nadzorczy ds. ochrony danych” to niezależny organ władzy publicznej
odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych.
„EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
„Pracownik ochrony zdrowia” oznacza osobę pracującą w sektorze ochrony zdrowia, w
medycynie lub w branżach pokrewnych. Może to być np. lekarz, pracownik szpitala lub
farmaceuta.
„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące dowolnej osoby fizycznej na podstawie
których można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio osobę fizyczną 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 takiej osoby fizycznej.
„Przetwarzać”, „Przetwarzanie” lub „Przetwarzane” oznacza czynności dotyczące
Danych osobowych z użyciem środków zautomatyzowanych lub nie, takie jak gromadzenie,
zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana,
odzyskanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie przez przesłanie, rozpowszechnianie
lub udostępnianie w inny sposób, łączenie lub parowanie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę lub podmiot Przetwarzających Dane osobowe
w imieniu Administratora (innych niż pracowników Administratora).
„Wrażliwe Dane osobowe” oznaczają Dane osobowe na temat pochodzenia rasowego lub
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, danych na
temat przynależności do związków zawodowych, danych na temat zdrowia fizycznego i
psychicznego, życia seksualnego, faktycznych i przypisywanych przestępstw lub kar,
narodowy numer identyfikacyjny oraz inne informacje uznane za wrażliwe zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
„Strona” oznacza dowolną stronę internetową prowadzoną lub utrzymywaną przez
Spółkę/ZENTIVA lub w imieniu Spółki/ZENTIVA.
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„Standardowe klauzule umowne” oznaczają wzór klauzul dotyczących przeniesienia
danych przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez Organ Nadzoru ds. ochrony
danych osobowych i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
(O) Rewizje niniejszej Polityki,

Regularnie dokonujemy przeglądu Polityki prywatności bez zapowiedzi. Będziemy informować o
wszelkich aktualizacjach niniejszej Polityki prywatności za pośrednictwem Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, w intranecie Spółki/ ZENTIVA oraz/lub tablicy informacyjnej Spółki oraz lub
w systemie komunikacji elektronicznej Spółki/ZENTIVA (e-mail). Zachęcamy do okresowej
lektury Polityki prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobów Przetwarzania Państwa
Danych osobowych w ramach stosunku zatrudnienia łączącego nas z Państwem.
(P) Lista Współadministratorów i informacje na temat ładu korporacyjnego ZENTIVA – lista

oddziałów ZENTIVA.
STRUKTURA ŁADU KORPORACYJNEGO ZENTIVA – LISTA PODMIOTÓW
ZENTIVA
Nazwa podmiotu (spółki)

Numer z Rejestru

Adres siedziby

AL

Zentiva Pharma Albania sh.p.k

L61501034A

Rr. „Themistokli Germenji” Pall.
Ambasador 1, kati 1, Tirane, Albania

AT

Zentiva GmbH

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Wien,
Austria

HERBS Trading GmbH

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Wien, Austria

BA

Zentiva Pharma d.o.o.

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

BG

Zentiva Bulgaria EOOD

205801872

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center
Evropa, Building 15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgaria

Alvogen Pharma Bulgaria
EOOD

201035481

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

Alvogen Pharma Trading
Europe EOOD

201400639

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

ALVOGEN CYPRUS
LIMITED

HE 271648

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus

CY
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CZ

D

RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED

HE 160948

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus

Zentiva Group, a.s.

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10
– Dolní Měcholupy, Czech Republic

Zentiva, k.s.

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 –
Dolní Měcholupy, Czech Republic

Theramex Czech Republic
s.r.o.

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 –
Nové Město, Czech Republic

Zentiva Pharma GmbH

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Germany
(corresp. address: Linkstraße 2, D10785 Berlin, Germany)

Winthrop Arzneimittel GmbH

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Germany
(corresp. address: Linkstraße 2, D10785 Berlin, Germany)

DK

Zentiva Denmark ApS

41172029

F

Zentiva France

407 710 474
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c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KØBENHAVN Ø, Denmark

35 Rue du Val de Marne 75013
PARIS, France

HR

Zentiva d.o.o.

080774153

Avenija Većeslava Holjevca 40,
10 000, Zagreb, Croatia

HU

Zentiva HU Kft.

01-09-876879

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28, Hungary

Rutengo Hungary Investments
Kft.

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapest
1065, Hungary

Aramis Pharma Kft

01-09-873136

1095 Budapest, Mester utca 28. B.
lház. 3. em. 5, Hungary
(corresp. address: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/C. A. épület 3.
Emelet, Hungary)

CH

Helvepharm AG

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfeld, Switzerland
(corresp. address: Walzmühlestrasse
48, CH-8500 Frauenfeld)

IN

Zentiva Private Limited

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai 400051, Maharashtra, India

IT

Zentiva Italia S.r.l.

MI - 1463705

Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milan,
Italy

LT

UAB Alvogen Baltics

302488462

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g.
30, Lithuania

LU

B223382
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AI Sirona (Luxembourg)
Acquisition S.à r.l.

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

AI Excalibur (Luxembourg)
S.à r.l.

B242040

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

AIvogen IPco S.à r.l. (in
liquidation)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg

Alvogen Balkans Luxembourg
S.à r.l.

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg

Alvogen Malta Operations
ROW Holdings Ltd.

C75429

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd.

C71197

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

M
K

Zentiva Pharma Macedonia
DOOEL Skopje

6708072

Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje,
North Macedonia

NL

EuroGenerics Holding B.V.

34157118

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Netherlands

PL

Zentiva Polska Sp.z.o.o.

KRS: 691403
(REGON: 368094510)

Budynek North Gate, ulica
Bonifraterska 17, 00-203 Warsaw,
Polska

M

Strona 16 / 20

PT

Zentiva Portugal, Lda

503103551

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A,
8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal

RO

Zentiva S.A.

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania

SOLACIUM PHARMA
S.R.L.

J40/23565/2007

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, Area A,
3rd floor, District 3, Bucharest,
Romania

BE WELL PHARMA S.R.L.

J23/4165/2017

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, 3rd
floor, Area B, Office no. 2, District 3,
Bucharest, Romania

LaborMed-Pharma SA

J40/21114/2007

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 3rd district, Romania

Labormed Pharma Trading
SRL

J40/2501/2000

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 2nd floor, 3rd district, Romania

Zentiva Pharma d.o.o

20607149

Milentija Popovica 5v, 2nd floor,
Beograd – Novi Beograd, Serbia

RS
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RU

Zentiva Pharma LLC

1147748135590

Novoslobodskaya st., 31 / building 4
premises VI, Moscow, 127005, Russia
(corresp. address: 12 Presnenskaya
naberezhnzya (embankment), 45 floor,
office 2, Vostok Federation Tower,
123112 Moscow)

Bittner Pharma LLC

1097746360271

18 Suschevsky Val street, Moscow,
127018, Russia

Zentiva, a.s.

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakia

Zentiva International a.s.

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakia

UA

Zentiva Ukraine LLC

38804488

Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kyiv,
Ukraine

UK

Zentiva Pharma UK Limited

02158996

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
London, United Kingdom

SK

(corresp. address: Felsted Business
Centre, Felsted, Essex, UK CM6 3LY)

XK

Creo Pharma Holdings
Limited

06096048

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, United
Kingdom

Creo Pharma Limited

06082846

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, United
Kingdom

ALVOGEN PHARMA
KOSOVO SH.P.K.

810809410

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Kosovo

STRUKTURA ŁADU KORPORACYJNEGO ZENTIVA – LISTA ODDZIAŁÓW
ZENTIVA
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Nazwa
podmiotu
(spółki)

Kraj

Oddział

Numer z
Rejestru

Adres siedziby

Bulgaria

ZENTIVA BULGARIA
BRANCH

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd., Trade Center
Evropa, Building
15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgaria

Estonia

Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal

-

Tartu mnt 13, 10145
Tallinn, Estonia

Latvia

Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā

-

Ģertrūdes iela 1010, Rīga, LV 1010,
Latvia

Lithuania

Zentiva Group, a.s. Lietuvos
filialas

-

Jogailos str. 9,
Vilnius, Lithuania

30/31-10724-4

Kritskog odreda 4/1
,81000 Podgorica,
Monetenegro

Zentiva
Group, a.s.

Zentiva
Pharma
d.o.o.

Montenegro Zentiva Pharma d.o.o. – dio
stranog društva u Podgorici

Macedonia

Zentiva Pharma d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje

4080011519677 Kozara 13A,
Skopje, Macedonia

Albania

Alvogen – Zyre Perfaqesimi
Tirane (dormant)

L11817003

LaborMedPharma SA

Moldavia

Reprezentanta “Labormed-Pharma
SA” Moldova

1007600076302 MD-2004, 40 Lazo
S. Str., 7th floor,
office no. 4,
Chisinau, Rep. Of
Moldavia

Zentiva
Pharma
Macedonia
DOOEL

Montenegro Alvogen Pharma Makedonija
export-import DOOEL Gevgelija
dio stranog drustva u Crnoj Gori
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60013042

Rruga Themistokli
Germenji,Kulla
Ambasador,Kati 3,
Ap.1,Tirane,Albania

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Montenegro

Alvogen
Pharma
Trading
Europe
EOOD

Kazakhstan

Representative Office of Alvogen
Pharma Тrading Europe EOOD –
Kazakhstan

120142012696

241,Bogenbay batyr
Street, Business
Centre Ordabasy,
050026, Almaty,
Kazakhstan

26628492

5-I, Brovarskyi
Avenue, 0200,
Kyiv, Ukraine

(Представительство „Алвоген
Фарма Трейдинг Юроп ЕООД“)

Ukraine

Representative Office of Alvogen
Pharma Тrading Europe EOOD –
Ukraine
(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП ОТОВ")

Zentiva
International
a.s.

Romania

ZENTIVA INTERNATIONAL
A.S. HLOHOVEC SUCURSALA
BUCURESTI

J40 /2438/2006

50 Th. Pallady Bld.,
3rd District,
Bucharest, Romania

Alvogen
Malta
Operations
(ROW) Ltd.

Kazakhstan

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS (ROW)"
LTD V RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN (Representative
office of the company “Alvogen
Malta Operations (ROW)” LTD in
the Republic of Kazakhstan).

160242006543

ALMATY,
ALMALINSKY
DISTRICT,
STREET
AUEZOVA, 48,
KV OFFICE 3/3

Ukraine

Representative office of Alvogen
Malta Operations (ROW) Ltd

26550287

02002 Ukraine
Kyiv, Brovarsky
Ave, 5-I

Kazakhstan

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN" (Representative
office of the company “Herbs
Trading GMBH in the Republic of
Kazakhstan).

111242013222

ALMATY,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM,
53, FLOOR 2

HERBST
Trading
GmbH
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