
Administratorem danych osobowych jest PGF S.A.  z siedzibą  w  Łodzi  przy  ul. Zbąszyńskiej
3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
000471297

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. świadczenia  usługi  prowadzenia  konta  Użytkownika  w  Portalu  Recepta.pl  oraz

świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece, za pośrednictwem strony
internetowej recepta.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. sprzedaży produktów oferowanych przez PGF -  podstawą prawną przetwarzania danych
jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c. marketngowych – podstawą prawną przetwarzania  danych jest  prawnie  uzasadniony
interes PGF – marketng własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGF – (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), 

e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -   wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust.
1 lit. b RODO),

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a
po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3. PGF przetwarza dane osobowe Użytkowników w formie zautomatyzowanego przetwarzania
(profilowanie),  polegającego  na  analizie  lub  prognozie  osobistych  preferencji  w  celu
dopasowania oferty.

4. W PGF został  powołany Inspektor  Ochrony Danych Osobowych z  którym kontakt
możliwy jest poprzez adres iod@pgf.com.pl

5. Dane  osobowe  udostępniane  będą podmiotom  z  grupy  kapitałowej  Pelion
Healthcare Group , której członkiem jest PGF S.A. w szczególności: Pharmalink s.p. z
o.o., DOZ.S.A, Pharma Partner s.p. z o.o.

6. Osobie,  której  dane dotyczą, przysługuje  prawo dostępu do treści  swoich  danych
osobowych   oraz   prawo   ich   sprostowania,   usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.

7. Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  jej
danych  osobowych  w  dowolnym  momencie,  jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na
podstawie zgody na przetwarzanie danych.

8. Osoba,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  powszechnie  obowiązującego
prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usługi
Konta Użytkownika w Portalu oraz składania i realizacji zamówień.


