Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Healthcare Professionals z siedzibą w Józefowie
(05-420), ul. Piaskowa 52, nr KRS 0000903605, REGON 389133366, NIP 5322093530.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł
Maliszewski, gdpr@farmaceuta.pl.
Pobrane dane będą przetwarzane w celu prowadzenia publicznego rejestru farmaceutów, prezentacji
wizytówki farmaceuty i prezentowania informacji o jego miejscu zatrudnienia, zakresie świadczonych
usług farmaceutycznych, godzinach pracy i lokalizacji apteki, do wglądu dla przeglądających serwis
oraz pomocy w utworzeniu bezpłatnego konta e-mail i powiązania go z profilem i wizytówką w
serwisie.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest realizacja
celów statutowych administratora.
Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
- imię i nazwisko
- adres miejsca zatrudnienia
- numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora:
- HCPs sp. z o.o. - współadministrator danych w przypadku, gdy użytkownik dokona rejestracji w
serwisie,
- SiteGround GmbH - firma świadcząca usługi hostingu,
- Google Polska sp. z o. o. - firma dostarczająca narzędzie Google Workspace, w przypadku, gdy
farmaceuta zdecyduje się na założenie bezpłatnego imiennego konta.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora oraz przez okres wykonywania przez administratora zadania realizowanego w interesie
publicznym.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe pochodzą z publicznych rejestrów medycznych: Centralnego Rejestru Farmaceutów,
Rejestru Aptek, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1);
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

