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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych przez 
GAP Administracja sp. z o.o., ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin  

 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest GAP Administracja sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin (dale jako: GAP Administracja). 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:  
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek Andrzejewski,  
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@aptekiprima.pl.   
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  
1) Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na 

podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)  

w związku z art. 29 RODO*.  

2) Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie: 

▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego 

interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą 

organizację pracy). 

ODBIORCY DANYCH: 
GAP Administracja będzie przekazywać dane osobowe (dane zwykłe) dostawcom usług pocztowych, dostawcom 
usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, 
dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, podmiotom działającym w ramach sieci aptek pn. 
„Grupa Aptek Prima”. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres 6 
lat od ustania upoważnienia.  

 
TWOJE PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 

• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), 

• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych przez GAP Administracja. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe 
wypełnienie powyższych celów.  

 

 

* Chodzi o: Rozporządzenie 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  
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