
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dla osób uprawnionych do wystawiania recept 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 RODO), informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solpharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Markach, ul. Zakątek 1, 05-270 Marki. 

2) Inspektorem danych osobowych jest Adrian Lapierre, z którym można kontaktować się  przez e-mail: 

adrian.lapierre@solpharm.pl, lub telefonicznie: tel. 666 018 117. 

3) Dane osobowe pozyskiwane do rozpowszechniania bezpłatnych próbek leków wśród osób uprawnionych do 

wystawiania recept, będą przetwarzane w celach: 

 ewidencji prowadzonej przez Solpharm Sp. z o.o. dostarczanych próbek produktów leczniczych,  

 na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz innych organów 

państwowych. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych do rozpowszechniania reklamowanych bezpłatnych próbek leków 

wśród lekarzy jest: 

 ustawa Prawa Farmaceutyczna z  6.09.2001r z późniejszymi zmianami ( m.in. art. 54 ust.3) oraz 

rozporządzenie MZ w sprawie reklamy produktów leczniczych z 21.11.2008r. 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 

5) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym 

do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez 

okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

9) Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane  na podstawie naszego 

prawnie usprawiedliwionego interesu, 

 niesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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