
Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne 
	

1.1 Niniejsza	polityka	dotyczy	Serwisu	www,	funkcjonującego	pod																														
adresem	:	www.goia.org.pl		

1.2 Administratorem	danych	osobowych	jest	Gdańska	Okręgowa	
Izba	Aptekarska	w	Gdańsku,	ul.	Stefana	Batorego	18,	80-251	
Gdańsk,	nr	tel.	58	341	62	98,	58	341	16	74,	adres	email	:	
biuro@goia.org.pl	

1.3 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami 
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 (dalej jako „RODO”).	

1.4 Dane przetwarzane będą w celu:  
 

a) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz w 
związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi 
kontakt – oba cele na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  

b) Zbieranie zapisów na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO. W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania 
newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie 
wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją 
(wycofaniem zgody). 
Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez: 
kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego 
newsletter, kontakt z Administratorem. 
 

c) Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia , 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, ustawy o zawodzie Farmaceuty z dnia 
10 grudnia 2020 r. oraz podatkowych i przepisów o rachunkowości 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.	
	



 
2. Zabezpieczenie danych 

	
2.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności 
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.	

2.2 Do	 przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji 
Administratora dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez 
Administratora.	
	

	
3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o 

sposobie wykorzystania danych 

	
3.1  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać 

Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to konieczne do 
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. 

 
3.2 Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które 

wspomagają nas na nasze zlecenie podczas realizacji celów, czyli tzw. 
podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane 
dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały 
przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane. 
Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi 
administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. 
Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się 
wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub gdy przekazanie danych 
znajduje podstawę w przepisach prawa. Odbiorcami danych 
osobowych są: dostawcy usług, podmioty zapewniające hosting 
serwerów, serwerów pocztowych, podmioty zapewniające obsługę 
prawną, kadrową, księgową, kurierzy. 

 
3.3 Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to 



możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są 
przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższego, osobie 
której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu. 

 
3.4 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, wszystkie 

zapytania należy kierować na adres e-mail : biuro@goia.org.pl. 
	

3.5 Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

	

4. Informacje w formularzach 
 

4.1 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w 
tym dane osobowe ( imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail ) o ile 
zostaną one podane. 

4.2 Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia 
(oznaczenie    czasu, adres IP). 

4.3 Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację 
ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail 
użytkownika wypełniającego formularz. 

4.4 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z 
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu 
obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu, rejestracji ogłoszenia 
itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób 
informuje, do czego on służy. 

 
 


