
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ ZAKUPU W SKLEPIE MEDYCZNYM 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Kto jest Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystian Kachel 
działający pod firmą AKA-MED. Sklep Medyczny Krystian Kachel z siedzibą 
w Gliwicach, 44-100, przy ul. Zygmunta Starego nr 18, REGON 382022468. 

Jak się skontaktować 
z Administratorem Danych? 

Z Administratorem można się skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@aka-med.com.pl 
2) pisemnie na adres: AKA-MED. Sklep Medyczny Krystian Kachel z siedzibą 

w Gliwicach, 44-100, przy ul. Zygmunta Starego nr 18, REGON 382022468 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych? 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy 
cywilnoprawnej, w tym zamówienia i realizacji zakupy w sklepie medycznym, 
jedynie w przypadku kiedy przetwarzanie danych będzie niezbędne dla 
powyższej czynności, w tym za pośrednictwem Allegro, a także w celach 
rozliczenia Pani/Pana świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z 
Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te 
świadczenia.  
 
Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – łącząca strony umowy;  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a w szczególności 
z uwzględnieniem ustaw: 

1) Prawo farmaceutyczne; 
2) ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  

W przypadku przetwarzania danych nieobowiązkowych w związku z ich 
świadomym i dobrowolnym przekazaniem Administratorowi, Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda), np. nr telefonu do kontaktu. 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2) 
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Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych? 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami 
przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora, 
w szczególności w zakresie usług IT oraz księgowych, korzystania z systemów 
informatycznych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być 
Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki 
zdrowotnej. Innym podmiotom nie przekazujemy Państwa danych, 
za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie 
przepisów prawa (np. organy ścigania, Sądy). 

Informujemy, że w Allegro.pl jest odrębnym administratorem danych 
w zakresie określonym w Polityce prywatności Allegro.pl.  

Jak długo przechowujemy Pani/Pana 
dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do ustania celu, dla którego 
zostały zebrane, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek 
przechowywania przez okres dłuższy. Administrator dokonuje bieżącego 
przegląd danych i weryfikuje podstawy prawne określające czas ich 
przetwarzania.  

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 

 

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada 
Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych. 
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. 
Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek 
prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu 
ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości 
przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia 
Pani/Pana danych. 

Czy przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje 
dane osobowe? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia 
i wykonania umowy, a także rozliczenie przysługującego świadczenia z NFZ 
lub innym podmiotem finansującym, a ponadto dla wypełnienia obowiązków 
nałożonych przepisami prawa. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych 
osobowych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy/zakupy. 

Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), 
w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne. 

Czy przysługuje Ci prawo do nie 
podlegania decyzji opartej wyłącznie 
na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będzie to jednak prowadziło do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

  

 


