Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu
(przekazana na podstawie art. 13 RODO)
*
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – „dalej jako
RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu,
al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, nr tel.: 71 321 18 77, 71 321 32 77.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować pod adresem: biuro@dia.com.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia przez Dolnośląską Izbę
Aptekarką we Wrocławiu specjalnego kanału komunikacji z jej członkami służącego
do: organizacji spotkań w rejonach (w tym również za pomocą wideokonferencji),
przeprowadzania szkoleń oraz przekazywania informacji o przepisach prawa
związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we
Wrocławiu, wynikających z wykonywania przez nią zadań ustawowych wskazanych
w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U.
2019, poz. 1419 ze zm.), tj. sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem
zawodu, z wykorzystaniem specjalnego kanału komunikacji, o którym mowa w pkt 3.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o
którym mowa w pkt 3.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu, w o którym mowa w art. 21 RODO;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich niepodanie
skutkować będzie niemożnością realizacji celów, wskazanych w pkt 3, z
wykorzystaniem specjalnego kanału komunikacji.
10. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest podmiot świadczący usługę hostingu na
rzecz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Przekazywanie danych odbywa
się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Izba przekazuje przetwarzane
dane osobowe również na wniosek podmiotów, działających na podstawie przepisów
prawa i po jej wykazaniu.
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