Imię:

Nazwisko:

MIEJSCE PRACY:
Nazwa:
Oddział:
Nr:

ADRES: Ulica:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

-

Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU INFORANEK PLUS

NA ADRES:

Jak powyżej

Na adres prywatny:
Nr:

Ulica:
Kod pocztowy:

PEŁNIONA
FUNKCJA:

Miejscowość:

LEKARZ:

PIELĘGNIARKA:

Dermatolog

Diabetolog

opatrunkowa

Chirurg

Onkolog

środowiskowa

Internista

Inny jaki?

chirurgiczna

oddziałowa
onkologiczna
Inna jaka?

Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu przez ConvaTec Polska Sp. z o.o. (dalej jako ConvaTec) w celach
marketingowych, w tym prenumeraty magazynu „Inforanek Plus” oraz przesyłania informacji na temat nowych produktów i usług ConvaTec (kontakt drogą pocztową).
Zgadzam się na używanie mojego numeru telefonu w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).
Zgadzam się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (kontakt mailowy).
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Convatec Polska Sp. z o.o. (dalej jako „ConvaTec”) z siedzibą w Warszawie (00-609) przy al. Armii Ludowej 26, jako Administrator
danych informuje, że podane w niniejszym formularzu za Pani/Pana zgodą dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym prenumeraty magazynu „Inforanek Plus”, w tym przesyłania materiałów edukacyjnych,
zaproszeń na spotkania i ankiet, jak również informacji na temat nowych produktów ConvaTec oraz informacji na temat refundacji. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontaktowych. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pana/Pani dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora
danych – innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w każdej ze zgód do czasu odwołania zgody. ConvaTec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
odo@convatec.pl. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem.

Czytelny podpis:

Data:

