KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” I ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych)
informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych
osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Naczelna Izba Aptekarska z siedzibą w Warszawie
(00-238) przy ul. Długiej 16, (nr tel. 22 635 06 70, e-mail nia@nia.org.pl), zwana dalej
„Administratorem”.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez: tel.: 22 635 06 70, e-mail:
iod@nia.org.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Dane osobowe uzyskane w związku z rekrutacją na Staż będziemy wykorzystywać w celu
realizacji procesu rekrutacji, tj. możliwości przyjęcia Pani/Pana na Staż w ramach
Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego
przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria,
w tym określenia kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do odbycia Stażu, a w
przypadku zakwalifikowania do odbycia Stażu, Pani/Pana dane będziemy wykorzystywać w
celu realizacji procesu organizacji stażu w Ośrodkach Przyjmujących, w tym określenia
warunków odbywania Stażu i wystąpienia z wnioskiem o Staż do Ośrodka Przyjmującego, przy
zawarciu i realizacji umowy Uczestnictwa w celu jej zawarcia i wykonania (przez czas trwania
umowy i rozliczenia po jej zakończeniu). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Do zawarcia umowy wymagamy przez
Panią/Pana danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowy (jeśli ich Pani/Pan nie podadzą,
nie zawrzemy umowy).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona podczas wypełniania
formularza zgłoszeniowego (art. 6 ust. 1 a) RODO);
b) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas
postępowania rekrutacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana
kwalifikacje, zdolności i umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan
odpowiednią osobą do przyjęcia na Staż;
c) art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy stażowej oraz podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą;
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym ujawniane będą dane
osobowe będą podmioty współpracujące w ramach realizacji programu, osoby stanowiące
personel podmiotów sponsorujących program (wyłącznie osoby współpracujące przy realizacji
programu), osoby stanowiące personel szpitala przyjmującego na staż w ramach programu oraz
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osoby stanowiące personel Naczelnej Izby Aptekarskiej, aptekarza Polskiego - Pisma Naczelnej
Izby Aptekarskiej oraz właściwej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
8. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo
do żądania od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
11 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.
12. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Naczelnej Izby Aptekarskiej
zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.nia.org.pl/polityka-prywatnosci/
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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).
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