Warszawa, 11 kwietnia 2019

PLO.461.49.2019.WK
Pan
Konrad Okurowski
adres do doręczeń:
dobremiasto.janapawlaii@drmax.pl

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r., dotyczące przekazania informacji
w zakresie ważności recept z datą wystawienia po 19.04.2019 r., na których zamiast
w polu dane i podpis osoby uprawnionej znajduje się informacja dane i podpis lekarza
(stary druk recepty nieodpowiadający po 18.04.2019 wzorowi recepty), uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższego.
Departament Polityki Lekowej i Farmacji wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773
oraz z 2019 r. poz. 436) po dniu 18 kwietnia 2019 r. brak będzie podstaw aby recepty na
starych wzorach mogły być realizowane.
Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą aby
stare wzory recept mogły być realizowane przez dłuższy czas niż obecnie określony
w ww. rozporządzeniu.
Podjęcie czynności w przedmiotowym zakresie podyktowane jest w głównej mierze
dobrem pacjentów, którzy w braku możliwości zrealizowania posiadanej już recepty, na
starym wzorze, musieliby ponownie uzyskać receptę zgodną z obwiązującymi
wymogami.
Konstatując realizowanie recept (niezależnie od tego czy są na starym wzorze) powinno
następować na zasadach dotychczasowych.

Jednocześnie Departament informuje, że w jego ocenie nie znajduje w analizowanej
sytuacji zastosowanie par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie recept.
Z poważaniem,
Łukasz Szmulski
p.o. Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą
w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się
listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

2)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.

4)

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom,
które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
na postawie zawartej umowy.

5)

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

6)

Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa
o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia instrukcją
kancelaryjną.

7)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

8)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe
z naruszeniem przepisów prawa.

9)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia
Państwa wniosku.

1

swoich

danych,

prawo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
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