Polityka Prywatności
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, zwaną
dalej OIA.
2. Niniejsza Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej OIA stanowi zbiór
zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec
osób fizycznych.
3. Zbierania i przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia
Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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/WE2 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą
4. OIA dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale zbierania i przetwarzanie
uzyskanych danych osobowych jest konieczne z uwagi na interes publiczny związany
z realizacją przez OIA ustawowych zadań w szczególności na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1496
ze zm.) a także ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 2142 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
6. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje:
 prowadzenia rejestru farmaceutów,
 prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności
zawodowe farmaceuty.
 otrzymywanie biuletynu informacyjnego w formie maila lub wiadomości sms,
 udzielanie odpowiedzi na zgłoszenie dokonane drogą pisemną lub elektroniczną,
kanałami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie OIA,
 publikacji ogłoszeń w ramach serwisu ogłoszeniowego.
7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy Biura OIA
8. Dane osobowe znajdujące się rejestrze farmaceutów oraz uproszczonym rejestrze osób
okazjonalnie wykonujących czynności zawodowe farmaceutów mogą być udostępnione
również: Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Centrum Egzaminów Medycznych, a także podstawowym jednostkom organizacyjnym
uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację
określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
wojewodom, konsultantom krajowym w ochronie zdrowia oraz uczelniom wyższym.
9. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przekazane zleceniobiorcom
świadczącym na rzecz OIA usługi w szczególności prawnicze, księgowe oraz
informatyczne z którymi OIA współpracuje.
10. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów
wskazanych powyżej, chyba że wcześniej zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw lub w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda, która następnie została
wycofana.
11. Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane innym państwom.
12. Uzyskane dane osobowe nie są profilowane w sieci.
13. OIA jako administrator, nie nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
14. OIA, jako podmiot publiczny powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwanego
dalej Inspektorem.
15. Zgłaszanie skarg można dokonywać Inspektorowi osobiście w Biurze OIA albo
elektronicznie wszystkimi kanałami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie internetowej
OIA.
16. OIA prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
17. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg.
18. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, OIA jest zobowiązana bez

zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
19. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od OIA, jako administratora jej danymi
osobowymi do:
 dostępu do swoich danych,
 zmiany i sprostowania swoich danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a OIA ma obowiązek
bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
 złożyć skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO),
 złożyć skargę się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Olsztynie, z pominięciem
Prezesa UODO.
20. OIA informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
21. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają
przepisy powołanych na wstępie RODO oraz Ustawy.
22. Niniejsza polityka prywatności OIA obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

