KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych osobowych Państwa dzieci* jest
Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Dr. Max Sp. z o. jest
Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl.
3) Państwa dane osobowe i/lub danych osobowych Państwa dzieci przetwarzane będą:
a) w celu świadczenia na Państwa rzecz opieki farmaceutycznej przy wykorzystaniu
niniejszej aplikacji oraz zapewnienia ciągłości opieki farmaceutycznej, w szczególności w celu
umożliwienia Państwu wykorzystania wszystkich funkcjonalności niniejszej aplikacji w tym
udzielenia Państwu wszelkich informacji przez farmaceutę dostępnego na chacie (który – jeżeli
Państwo mu to umożliwią - będzie miał wgląd do wcześniejszych konwersacji z innymi
farmaceutami), możliwości telefonicznego skontaktowania się z Państwem przez farmaceutę w
sytuacjach nagłych po opuszczeniu przez Państwa apteki oraz umożliwienia Państwu dostępu
do ciekawych artykułów i informacji na temat zdrowia, a także informacji na temat dostępnych
form szeroko rozumianej ochrony zdrowia, z których mogliby Państwo skorzystać, na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony
przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Państwa dane osobowe i/lub danych osobowych Państwa dzieci będą przetwarzane
wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych oraz w niezbędnym
zakresie do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania – jeżeli podczas chatu udostępnią
Państwo dane zawarte w aplikacji lub historie poprzednich konwersacji - farmaceuci, którzy
będą dostępni na chacie, a z którymi administratora wiążą umowy o współpracy. Odbiorcą
danych będzie serwis techniczny zapewniający funkcjonowanie niniejszej aplikacji, oraz inni
dostawcy usług zapewniający funkcjonalność aplikacji na podstawie zawartej z nimi przez
administratora danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe i/lub danych osobowych Państwa dzieci nie będą przekazywane do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Państwa dane osobowe i/lub danych osobowych Państwa dzieci będą przechowywane
przez następujący czas:
– w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 a - do momentu wycofania
przez Państwa zgody tj. przez czas korzystania przez Państwa z niniejszej aplikacji, przy
czym historia konwersacji przeprowadzonych przez Państwa za pośrednictwem chatu z
farmaceutami będzie przechowywana do momentu usunięcia przez Państwa profilu. W
momencie korzystania przez Państwa z funkcji chat z farmaceutą, farmaceuta dostępny na
chacie, uzyska dostęp do historii konwersacji z ostatnich 90 dni, na czas trwania konkretnej
konwersacji.
– w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 b - przez okres wynikający
z przepisów o przedawnieniu roszczeń.
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i/lub danych osobowych
Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa i/lub danych osobowych Państwa dzieci
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Państwa danych osobowych i/lub danych osobowych Państwa dzieci jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność
korzystania z niniejszej aplikacji.
10) Państwa dane osobowe i/lub dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane w
formie profilowania.

ZGODA
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613),
przy ul. Krzemienieckiej 60a, moich danych osobowych i/lub danych osobowych moich dzieci*,
w tym także danych szczególnej kategorii dotyczących mojego stanu zdrowia, w celu świadczenia
na moją rzecz opieki farmaceutycznej przy wykorzystaniu niniejszej aplikacji oraz zapewnienia
ciągłości opieki farmaceutycznej, w szczególności w celu umożliwienia mi wykorzystania
wszystkich funkcjonalności niniejszej aplikacji w tym udzielenia wszelkich informacji przez
farmaceutę dostępnego na chacie (który – jeżeli mu to umożliwię - będzie miał wgląd do
wcześniejszych konwersacji z innymi farmaceutami), możliwości telefonicznego skontaktowania
się ze mną przez farmaceutę w sytuacjach nagłych po opuszczeniu przeze mnie apteki, oraz
umożliwienia dostępu do ciekawych artykułów i informacji na temat zdrowia, a także informacji na
temat dostępnych form szeroko rozumianej ochrony zdrowia, z których mógłbym skorzystać,
zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej
zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

*jeśli dotyczy
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