APTEKA W RYNKU
S PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W L EWINIE B RZESKIM
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD
PACJENTÓW APTEKI W RYNKU
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, Apteka w Rynku informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apteka w Rynku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lewinie Brzeskim (49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 21, tel.: +48 77
4127279, e-mail: biuro@aptekawrynku.pl).
2. Apteka w Rynku ma prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji
ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, a w
szczególności
1) realizacji recept;
2) wystawienia recept farmaceutycznych.
Podstawą prawną do przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym Apteka w Rynku ma prawo
ujawnić te dane są:
1) organy administracji publicznej, którym Apteka w Rynku jest zobowiązana udostępniać dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym:
a) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1844 z późn.zm.);
b) Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – na podstawie przepisu art. 119 ust. 3 ustawy z
dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 2211
z późn. zm.);
2) podmioty przetwarzające w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 8 RODO, to jest podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym:
1) nastąpiła refundacja za produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach objętych
refundacją ze środków publicznych;
2) zostały one zrealizowane – w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż
określone w pkt 1.
6. W związku z przetwarzaniem przez Aptekę w Rynku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
1) prawo żądania od Apteki w Rynku:
a) dostępu do danych osobowych,
b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) prawo wniesienia do Apteki w Rynku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki
ogólnodostępnej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.
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