
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dla osób fizycznych,  w tym przedsiębiorców, których dane osobowe 

przetwarza się w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutyczny  

w Katowicach 

 

 
1. Administratorem Danych 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. 33 813 62 32 oraz na 

stronie internetowej Inspektoratu: www.bip.wif.katowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, 

wynikających z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek 

organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umów powierzenia danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań 

Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z przepisów prawa oraz w celach archiwalnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do 

Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych, w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora Danych do 

państw trzecich.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym profilowaniu. 

11. Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest 

obligatoryjne i umożliwia realizację zadań realizowanych w interesie publicznym przez 

Inspekcję Farmaceutyczną.  Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są 

dobrowolnie.  

 

Informacja wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 

Rozporządzenia RODO*. 

 

http://www.bip.wif.katowice.pl/

