
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Przetwarzanie danych osobowych 
 w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach  

w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z 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; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, st. 1), 
dalej jako: „RODO”, informuje się, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w  Katowicach, z siedzibą w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15, tel. 32 208 74 68. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 208 74 83, adres 
e-mail:  iod@wif.katowice.pl;  dane  podane  również  na  stronie  internetowej  Inspektoratu: 
www.wif.katowice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia  spraw  związanych  z  wnioskami  podmiotów  prowadzących  apteki,  które 
mogą być załatwiane milcząco, o zmianę na stanowisku kierownika apteki 
ogólnodostępnej lub zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie 
danych osobowych na podstawie zawartej umowy. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zadań 
Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 
w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach zasadami archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do 
Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie przetwarzania 
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora Danych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu. 

10. Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest 
wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
milczącego  załatwienia  sprawy  w  rozumieniu  przepisów  rozdziału  8a  ustawy  z  dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. 
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