
Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawy Prawo farmaceutyczne” z dnia 6 września 2001

roku Kato Labs Sp. z o. o. jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zbierania

wszystkich informacji dotyczących wystąpienia działań niepożądanych  w wyniku stosowania

produktów leczniczych dla których posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa leku.



Działanie niepożądane to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktuleczniczego.



W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Kato

Labs Sp. z o.o., prosimy o przekazanie zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerem

+ 48 698 744 600 (w godzinach 8:00-16:00) lub wypełniając dostępne na stronie Kato Labs

Sp. z o.o. formularze. Po wypełnieniu prosimy o przesłanie skanu formularza na adres:

działania.niepozadane@imispharma.eu a oryginału na adres: Kato Labs Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa.



Zgłoszenie działania niepożądanego



W przypadkach nagłych prosimy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.



Firma Kato Labs Sp. z o.o. nie jest upoważniona do udzielania porad medycznych. W

sprawach związanych z udzielaniem porad medycznych prosimy kontakt z lekarzem.



Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kato Labs Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 138/82

w Warszawie.

 W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem kato@kato.pl.
 Dane osobowe w zakresie podanym na formularzu zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego będą


przetwarzane w następujących celach:

- zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, a w szczególności

monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń pojedynczych

przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych oraz zgłaszania pojedynczych przypadków działań

niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 36e ust.

1 pkt 2 i 3 Prawa Farmaceutycznego - przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu

leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po utracie ważności tego pozwolenia

- ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy Kato Labs, podmioty działające w imieniu i na zlecenie

Kato Labs, w tym dostawcom usług IT, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania

tych danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków oraz innym właściwym organom

państw członkowskich Unii Europejskiej, w których Administrator uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

produktu leczniczego.

 Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z przepisów dotyczących nadzoru nad

bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych lub przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, do

sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

 Każda osoba ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie

uzasadnionych celach Administratora.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu jest dobrowolne.
 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych


osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie gdy uzna, iż przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy RODO.


