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Dotyczy: zapytanie o możliwość prowadzenia w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych nagrań audio. 
 
 
Szanowny Panie Prezesie 
 
 W związku z wejściem w życie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz.1000), które obowiązują od 25 maja 2018 r., zwracam się do Pana Prezesa z zapytaniem                     
o możliwość nagrywania w aptece ogólnodostępnej w szczególności w izbie ekspedycyjnej wizji i fonii. 
 

Przed wejściem w życie dyrektywy WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych w poprzednio 
obowiązującym stanie prawnym Rada ŚIA uznała za dopuszczalne nagrywanie w izbie ekspedycyjnej wizji bez 
fonii. Stanowisko takie wynikało z opinii radcy prawnego izby, którą załączamy do pisma. Aktualnie do Śląskiej 
Izby Aptekarskiej zgłaszane są przypadki prowadzenia w aptekach nagrań wizji i fonii (audio i video). Zgodnie                  
z opinią radcy prawnego izby jest to sprzeczne nie tylko z Dyrektywą WE i ustawą o ochronie danych osobowych, 
ale też z przepisami ustawy o ochronie praw pacjenta. 
 

Wskazując na powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź jak stosować w tym zakresie przepisy RODO mając na 
względzie dobro pacjenta i jego zdrowie. Odpowiedź ma znaczenie zarówno dla wykonywania zawodu farmaceuty 
jak też ochrony praw pacjenta, w szczególności w zakresie tajemnicy o chorobach i leczeniu. 
 
 Problem ten ma istotnie znaczenie dla wykonywania zawodu farmaceuty, zgodnie z art. 1, w związku z art. 7 
ust. 1 p.5 i p.6 ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2019 poz. 1419 ze zm.) Śląska Izba Aptekarska ma podstawy 
do działania w tej sprawie w imieniu farmaceutów i pacjentów. 
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Do wiadomości: 

1. Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie 
 
Załącznik:  
opinia radcy prawnego Krystiana Szulc 



 

 


