KLAUZULA INFORMACYJNA
na podstawie art. 13 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.
DANE KONTAKTOWE:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. Stefana Żeromskiego 77 lok. 6 (IV p.), 01-882 Warszawa
tel. (22) 635 45 54, email: warszawa@oia.pl
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w celu wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze/jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w
interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z przynależnością do samorządu aptekarzy,
związanej z wypełnianiem zadań samorządu aptekarskiego wobec swoich członków;
2) mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów działających w interesie
Administratora
b) organizowania i przeprowadzania wydarzeń oraz innych akcji marketingowych
c) przekazywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratora lub podmioty
działające w jego imieniu
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z
Administratorem, przy czym dane osobowe Pani/Pana nie będą udostępniane podmiotom
trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora
e) marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(np. dekoder, telefon, tablet).
3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjno-prawną Administratora;
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w
Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej OIA w Warszawie: www.oia.waw.pl
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich
usunięcia
oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem
możliwości uzyskania informacji o aktywnościach Administratora kierowanych do członków samorządu
aptekarskiego.

