
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19) oraz 

przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beryl Med Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Łopuszańskiej 36 bud. 14C, 02-220 Warszawa, Polska (dalej jako: „Beryl Med”). Może Pani/Pan skontaktować się z nami w sprawie 

danych osobowych w następujący sposób:  

 

a) Poprzez e-mail: dp@beryl-med.com; 

b) Listownie na adres: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących zasadach: 

 

1. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci wzięcia udziału w Konkursie - w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia w 

Konkursie oraz wysłania Panu/Pani nagrody (w przypadku wygrania), na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na 

przetwarzanie w tym celu, wyrażona poprzez zaznaczenie właściwego pola zgody dostępnego w formularzu zgłoszeniowym 

Konkursu. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wysłania Pani/Panu nagrody (w przypadku 

wygrania nagrody w ramach Konkursu) oraz dochodzenia potencjalnych roszczeń, lub do czasu złożenia przez Panią/Pana 

żądania usunięcia danych osobowych. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych liczony jest od momentu przekazania 

nam Pani/Pana danych osobowych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz w przypadku chęci wzięcia udziału w Konkursie 

konieczne będzie wyrażenie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu umożliwienia nam 

kontaktu z Panią/Panem w ramach udziału w Konkursie oraz przesłania Pani/Panu nagrody (w przypadku wygrania nagrody w 

ramach Konkursu) na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. Wykonanie powyżej opisanych czynności przez nas bez 

otrzymania Pani/Pana danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie nie będzie bowiem możliwe. W przypadku wyrażenia 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu opisanym w niniejszym punkcie 1, przetwarzać będziemy podane przez Panią 

/ Pana dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane oddziału oraz placówki 

medycznej (adres i nazwa), w której jest Pani / Pan zatrudniony(a).  

 

2. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zainteresowania otrzymywaniem od Beryl Med informacji handlowych i 

marketingowych, w tym informacji o wydarzeniach, konkursach, eventach, promocjach organizowanych przez Beryl Med, pod 

warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w tym przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie w tym celu, wyrażona poprzez zaznaczenie 

właściwego pola zgody dostępnego w formularzu zgłoszeniowym Konkursu. W tym przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych. Czas przetwarzania Pani/Pana 

danych  liczony jest od momentu przekazania nam Pani/Pana danych osobowych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zainteresowania otrzymywaniem informacji określonych w 

niniejszym punkcie 2, konieczne będzie wyrażenie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu 

umożliwienia nam kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawienia i przesłania Pani/Panu oferty handlowej jak również wyżej 

wymienionych informacji. Wykonanie powyżej opisanych czynności przez nas bez otrzymania Pani/Pana danych osobowych 

oraz zgody na ich przetwarzanie nie będzie bowiem możliwe. W przypadku wyrażenia Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych w celu opisanym w niniejszym punkcie 2, przetwarzać będziemy podane przez Panią / Pana dane w następującym 

zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane oddziału oraz placówki medycznej (adres i nazwa), w 

której jest Pani / Pan zatrudniony(a). 

 

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy naszym zaufanym partnerom biznesowym takim jak dostawcy usług IT bądź dostawcy 

usług księgowo-rachunkowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania powyżej opisanych czynności.  

 

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie 

wyraził(a) Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

Dane osobowe są gromadzone przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez 

osoby do tego nieupoważnione. Nasza spółka wraz z naszymi ww. partnerami dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń 

danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność. 
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