
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH FARMACEUTÓW 

PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ APTEKARSKĄ W KRAKOWIE 

 
Szanowni Państwo w związku z obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do zadań i 

obowiązków nakładanych na Izby Aptekarskie poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na 

temat przetwarzania danych osobowych farmaceutów. 

 
1. Administratorem danych osobowych farmaceuty jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie z 

siedzibą ul. Kobierzyńska 98/68; 30-382 Kraków, posiadającą nr NIP: 676-106-71-27, tel. 12-264-25-

53; e-mail: biuro@oia.krakow.pl, dalej jako Izba. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod 

wyżej wskazanymi danymi teleadresowymi.  

3. Dane osobowe farmaceuty będą przetwarzane przez Izbę: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie 

związanym z prowadzeniem rejestru farmaceutów oraz listy członków Izby – zgodnie z        

art. 6 ust. 1 pkt c) 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 w zw. z art. 8 i 15 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich           

(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1429) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz.U. z 2002 r., nr 219 poz. 

1845); 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie 

związanym z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej farmaceuty, 

oraz archiwizacją dokumentacji związanej z działalnością Izby; 

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością Izby, w tym w celu realizacji 

prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z bieżącym kontaktem z farmaceutą, 

organizacją szkoleń, wydarzeń, spotkań oraz wyjazdów integracyjnych, jak również 

koniecznością dochodzenia roszczeń wynikających z nieopłaconych składek członkowskich; 

d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody przez farmaceutę. 

4. Izba może przekazywać dane osobowe farmaceuty następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym 

kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom 

szkoleniowym, organizatorom wydarzeń i wyjazdów, hotelom, firmom transportowym, 

firmom archiwizacyjnym, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom 

kurierskim i pocztowym; 

b) Ministrowi Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ubezpieczycielom; 

c) organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi 

skonkretyzowanymi postępowaniami. 

5. Dane osobowe farmaceuty będą przechowywane: 

a) przez okres podlegania obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów oraz na listę członków 

Izby,  

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, 

nie dłużej jednak niż przez okres wpisu na listę członków Izby, chyba że charakter zgody i cel 
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przetwarzania danych obejmować będzie przetwarzanie także po skreśleniu z listy członków 

Izby,   

c) do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z obowiązkowymi składkami 

członkowskimi, 

d) przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentacji oraz 

poszczególnych danych. 

6. Farmaceuta, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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, zwanym dalej RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, z wyłączeniem danych, których podanie wymagane 

jest przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych przez farmaceutę stanowi wymóg przepisów prawa celem 

prowadzenia przez Izbę rejestru farmaceutów oraz listy jej członków i jest konieczne do jego 

prawidłowej realizacji, natomiast brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie wpisów do 

rejestru oraz na listę członków Izby. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w 

poszczególnych zgodach jest dobrowolne i wpływa na prawidłowe realizowanie obowiązków i zadań 

Izby.  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z  

OKRĘGOWĄ IZBĄ APTEKARSKĄ W KRAKOWIE 

 

 

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub 

drogą elektroniczną, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej 

prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Okręgowa Izba Aptekarska w 

Krakowie z siedzibą ul. Kobierzyńska 98/68; 30-382 Kraków, posiadającą nr NIP: 676-106-71-27, tel. 

12-264-25-53; e-mail: biuro@oia.krakow.pl, dalej jako OIA. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod 

wyżej wskazanymi danymi teleadresowymi.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez OIA: 

e) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lub 

załatwienia reklamacji; 

f) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia 

innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest OIA, w tym odpowiedzi 

na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu; 

g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń 

związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami; 

h) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody. 

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług 

teleinformatycznych, sprzętu technicznego. 
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5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub 

zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy 

przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również 

przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne. 

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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 ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego 

załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej 

korespondencji. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

KLIENTÓW OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE 

 

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem 

podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako 

pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej 

prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 
1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i 

współpracowników Klienta jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie z siedzibą ul. Kobierzyńska 

98/68; 30-382 Kraków, posiadającą nr NIP: 676-106-71-27, tel. 12-264-25-53; e-mail: 

biuro@oia.krakow.pl, dalej jako OIA. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod 

wyżej wskazanymi danymi teleadresowymi.  

3. Udostępnione OIA dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach 

kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy OIA a Klientem. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych 

który przekazał dane - Klienta, a także prawnie uzasadniony interes OIA, któremu dane zostały 

udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy 

zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 

4. OIA przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko 

służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług 

teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w 

szczególności operator pocztowym. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego 
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przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych 

roszczeń. 

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu 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, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów 

prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku 

danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość 

jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie 

lub też prawidłową jej realizację.  

 

 


