
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych  

Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

Cele przetwarzania Profilaktyka zdrowotna i zapewnienie opieki zdrowotnej, realizacja recept, 

rozliczenia finansowe, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, 

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 

Podstawy prawne 

przetwarzania 

obowiązek prawny / nasz uzasadniony interes 

Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, 

podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych 

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 
sytuację, 
prawo do przenoszenia danych,  
prawo dostępu do danych, 
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Invimed-T Sp. z o.o. ul. 

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa w związku z wymogami art. 13 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) (dalej „RODO”). 

 

1. Administrator danych osobowych 
 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 

Warszawa (dalej: My).  

Możesz się z nami skontaktować: 

• listownie na adres: Invimed-T Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Invimed-T Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 

- przez e-mail: IOD@invimed.pl 

mailto:IOD@invimed.pl


Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pani Monika Sobczyk.  

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 
przetwarzania 

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

− zrealizować Twoje zamówienia i recepty oraz archiwizować je zgodnie z przepisami prawa. 

Przetwarzanie te jest regulowane przez przepisy prawa, w szczególności przez ustawę Prawo 

farmaceutyczne i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, art. 9 ust. 2 lit. H RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO, 

− dokonać rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w 

związku z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, 

− obsłużyć realizację Twoich praw wynikająca z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO, 

− obsłużyć reklamację, zgłoszenie lub opinię, jeśli wpłyną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, 

a w przypadku obsługi zgłoszeń zawierających dane szczególnie chronione na podstawie art. 9 

ust 2 lit. F RODO,  

− zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym 

w aptekach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. 

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
 

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady: 

• przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze 

zrealizowanymi usługami; 

• przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane recepty; 

• przez 5 lat na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od 

końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 

• 30 dni - w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym; 

• do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane 

przetwarzaliśmy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego obowiązku. 

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

− podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy 
realizację różnego rodzaju usług, np. IT.  

− podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

− podmiotom upoważnionym przez Ciebie. 
 



6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy 

zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

   

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu 
 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Obowiązek podania danych 
 

Otrzymanie danych osobowych jest podyktowane wymogiem ustawowym. Podanie danych dla 

skorzystania z innego rodzaju usług jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi 

wykonanie usług. 

 


