
Regulamin projektu 

wysyłka bezpłatnych próbek Salistat ® 5 fiolek x 10 ml  
od NutroPharma Sp. z o.o. 

 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Organizatorem projektu wysyłki bezpłatnych próbek Salistat ® 5 fiolek x 10 ml jest NutroPharma 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, kod pocztowy 05-506 Lesznowola, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030005, 
NIP: 5210087234, REGON: 002043806 (dalej zwana „Organizatorem”). 
 
1.2. Projekt wysyłki próbek produktów Organizatora (dalej zwany „Projektem”) trwa od dnia 1 lipca 
2021 roku  do czasu wyczerpania zapasów. 
 
2. Zasady uczestnictwa i przebieg. 

2.1. Udział w projekcie jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza,  
a projekt ograniczony jest terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.2. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy 
i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu go 
na zlecenie Organizatora.  

2.3. Uczestnicy przystępują do Projektu przez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza 
(dalej: „Formularz”) zamieszczonego w Serwisie pod adresem: https://nqs.info.pl. Wypełnienie 
Formularza polega na: 

a) uzupełnieniu, w odpowiednich polach, danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny e-mail oraz adres do wysyłki darmowej próbki produktu (pola obowiązkowe 
oznaczone są w treści formularza symbolem „*” jako wymagane); 

b) wyrażeniu obowiązkowych zgód dotyczących przetwarzania podanych danych osobowych przez 
zaznaczenie odpowiednich opcji oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu akcji.   

2.4. Zgłoszenia będą przyjmowane do zakończenia Projektu w terminie określonym w punkcie 1.2. 
niniejszego Regulaminu. Próbkę może otrzymać wyłącznie osoba wykonująca zawód określony w 
punkcie 2.1 Regulaminu.  

2.5. Jedna osoba spełniająca kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie jest uprawniona 
jednorazowo do otrzymania jednej bezpłatnej próbki wyrobu Salistat® 5 fiolek x 10 ml wytwarzanego 
przez NutroPharma Sp. z o.o., w czasie trwania projektu.  

2.6. W przypadku wielokrotnego wysłania wypełnionego formularza przez jedną osobę spełniającą 
kryteria otrzymania próbki zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyłącznie pierwsze zgłoszenie 
otrzymane przez Organizatora zostanie zarejestrowane jako ważne i uprawniające do otrzymania 
próbki.  



3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do Projektu.  

3.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przetwarzanych w związku z realizacją projektu jest 
Organizator.  

3.2. Uczestnicy Projektu są identyfikowani przy użyciu danych osobowych podanych w Formularzu,   
a następnie wysłanych do Organizatora.  

3.3. Przesłanie danych za pośrednictwem udostępnionego formularza możliwe jest po wyrażeniu zgody 
przez Uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  Formularzu przez 
Organizatora w celu wykonania koniecznych czynności związanych z realizacją projektu wysyłki 
próbek, a także po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

3.4. Osoba, która wypełnia formularz może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych, w tym otrzymywaniu informacji 
handlowych od Organizatora drogą elektroniczną.  

3.5. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu wysyłki próbek Salistat® 5 fiolek x 
10 ml wytwarzanego przez Organizatora oraz w celu związanym z marketingiem bezpośrednim 
produktów i usług Administratora.  

3.6. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w celu obrony, 
ustalenia i ew. dochodzenia roszczeń przez Administratora. 

3.7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzono lub udostępniono dane 
osobowe w związku z prowadzoną przez Administratora bieżącą działalnością (np. podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne lub kurierskie w związku z wysyłką próbek).  

3.8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO. 

3.9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także 
prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a 
także do wniesienia sprzeciwu. 

3.10. Administrator danych osobowych informuje także, że mają Państwo prawo do wycofania zgody 
w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na ważność przetwarzania dokonanego przed 
jej wycofaniem. Udzielona zgoda ograniczona jest do przetwarzania danych wyłącznie na terenie Unii 
Europejskiej, a dane nie będą przekazywane poza UE. 

3.11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3.12. Podanie danych osobowych przez osobę chcącą otrzymać próbki produktu Salistat® jest 
dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania próbki w postaci produktu od Organizatora.  

3.13. W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.  



3.14. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Organizatora zawarte są 
w dokumencie Polityka prywatności.  

 

 

http://www.mp.pl/polityka-prywatnosci

