
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) - zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CENTRUM REHABILITACJI 
MEDICAL sp. z o. o. (KRS: 0000179222, NIP: 5932268471, REGON: 192462266) ul. 
Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew, email: daneosobowe@zozmedical.pl. 

2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności: 

a) Rozporządzenie 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), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady 
zgodności przetwarzania danych 

b) ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych, 

c) ustawa z dnia 6.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne.  

3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w 
przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie 
danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@zozmedical.pl; 

4. Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO. 3. Administrator będzie przetwarzał 
następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

1) dane dotyczące zdrowia; 
2) dane identyfikujące; 
3) dane adresowe; 
4) dane kontaktowe 
- w zakresie danych osobowych umieszczanych na recepcie lub pozyskiwanych na 
podstawie obowiązujących przepisów od osoby przedstawiającej receptę do 
realizacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:  
- realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony 
zdrowia publicznego, w tym m. in.:  
a) realizacji recept;  
b) wystawienia recept farmaceutycznych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być 
ujawnione dane osobowe są: 

a) podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane 
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 



1) Narodowy Fundusz Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 
2) organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; 

7. Przetwarzanie danych w państwach trzecich – Administrator nie przekazuje danych 
osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji 
międzynarodowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji 
zadań apteki ogólnodostępnej (m. in. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne), jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi 
farmaceutycznej.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pacjentowi: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 
- 193 Warszawa). 

10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało 
się  przy wykorzystaniu systemów informatycznych (programów komputerowych).  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również decyzje nie 
będą podejmowane w sposób automatyczny.). 

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym:  

1) nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyroby medyczne - w przypadku danych osobowych 
umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;  
2) zostały one realizowane - w przypadku danych osobowych umieszczonych na 
receptach innych niż określone w pkt 1. 

13. Dane osobowe będą przechowywane dodatkowo: 
1) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – monitoring wizyjny w 

placówkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
2) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 


