
 

 
 
 

 

REGULAMIN KAMPANII „BEZPŁATNYCH POMIARÓW GLUKOZY WE KRWI WŁOSNICZKOWEJ 2020” 

FUNDACJA PRO MAXIMA I INSTYTUT MIKROEKOLOGII SP. Z O.O. &CO SP. KOMANDYTOWA 

Postanowienia ogólne §1 

1. Kampania „Bezpłatne, POMIARY GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ 2020” (zwana dalej „Kampanią”) jest organizowana NA TERYTORIUM MIASTA POZNANIA  przez Fundację Pro Maxima, z siedzibą ul. Bosa 15, 60-
125 Poznań,  wpisaną do Rejestru Fundacji i Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda  VIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS0000592052, NIP 7792437301,REGON 363233384 

  we współpracy z  Instytutem Mikroekologii spółka z o.o. & Co. Sp. komandytowa sp.z siedzibą , ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, wpisanym do Krajowego Rejestru Gospodarczego Poznań – Nowe Miasto i Wilda  VIII 
Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000257200, NIP 7792286115, REGON 300313899 (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Kampanii. 

3. Kampania przeprowadzana jest w lokalizacji: Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. &CO  sp.komandytowa , ul. Sielska 6, 60-129 Poznań. 

4. Celem kampanii jest umożliwienie jak największej ilości osób pomiaru glukozy we krwi, w ramach Profilaktyki Cukrzycy wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do 50 roku życia , w ramach realizacji celów 
statutowych Fundacji Pro Maxima. 

5. Wyniki pomiarów mogą być w przyszłości wykorzystane do celów naukowych, z zachowaniem anonimowości. 

Uczestnik Promocji §2 

1. W Kampanii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w wieku do 50 lat, z miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich 
konieczna jest zgoda i obecność opiekuna prawnego podczas pomiaru glukozy . 

Czas trwania oraz zakres Kampanii §3 

1. Kampania trwać będzie  od 09.03.2020 do 30.04.2020r. Bezpłatne pomiary będą realizowane od poniedziałku do środy, w godzinach od 7.30- 10.00. 

2. Kampania obejmuje bezpłatne, pomiary glukozy we krwi włośniczkowej w: 

• Instytucie Mikroekologii, ul. Sielska 6, 60-129 Poznań, glukometrem 

Zasady i warunki udziału w Promocji §4 

Poniżej przedstawiono warunki i zasady Kampanii. 

       1.    Uczestnik uprawniony jest do odbycia bezpłatnego pomiaru glukozy zgodnie z zakresem  Kampanii  określonym w §3 pkt 2 niniejszego Regulaminu . 

2. Do udziału w kampanii uczestnik może się zgłosić pod numerem telefonu: 061 862 63 15 

lub zgłosić się bezpośrednio w wyznaczonych dniach i godzinach do Instytutu Mikroekologii. 

3. Pomiar , o którym mowa w §3 pkt 2 niniejszego Regulaminu będzie przeprowadzane przez odpowiedni personel medyczny.  

4. Kampania obejmuje jedynie świadczenia wymienione w §3 pkt 2. Skorzystanie z Kampanii nie upoważnia Uczestnika do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek innych usług zdrowotnych świadczonych przez 
Organizatora, a także nie upoważnia Uczestnika do żądania jakichkolwiek rabatów. 

5. Poddanie się pomiarowi w ramach Kampanii jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Jeden uczestnik może skorzystać z pomiaru glukozy  jeden raz w ciągu trwania Kampanii. 

Dane osobowe §5 

1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wszystkich Uczestników. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o przepisy RODO, przez co należy rozumieć: 

a)  Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i jej przepisy wykonawcze, 

b)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i przepisy wykonawcze. 

   Administratorem danych osobowych jest  Instytut Mikroekologii spółka z o.o. & Co. z siedzibą , ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, wpisanym do Krajowego Rejestru Gospodarczego Poznań – Nowe Miasto i Wilda  VIII 
Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000257200, NIP 7792286115, REGON 300313899 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem  inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl.   

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie bezpłatnego pomiaru glukozy. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda na przetwarzanie danych podpisana podczas rejestracji Uczestnika. 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące usługi na rzecz Organizatora. 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy przechowywania dokumentacji medycznej Uczestnika. 

8. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, wynika z niniejszego Regulaminu i jest warunkiem udziału w Kampanii. Niepodanie danych osobowych lub żądanie usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych powoduje brak możliwości udziału Uczestnika w Kampanii lub wykluczenie Uczestnika z Kampanii. 

10. Uczestnik ma prawo do uzyskania kopii jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora. 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 

12. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania. 

13. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: 

•  imię i nazwisko, data urodzenia,  

•  adres e-mail, 

•  telefon kontaktowy, 

•  adres do korespondencji (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji). 

Postępowanie reklamacyjne §6 

1. Reklamacje dotyczące Zasad i Warunków udziału w Kampanii, o których mowa w §4 mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Fundacja Pro Maxima, ul. Bosa 15, 60-129 Poznań, z 
dopiskiem: „DOTYCZY BEZPŁATNYCH POMIARÓW GLUKOZY WE KRWI  WŁOSNICZKOWEJ 2020”  . Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Sprawdzająca, składająca się z przedstawicieli 
Organizatora Kampanii. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespondencji oraz dokładny opis powodu reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

 Publikacja Regulaminu §7 

 Treść Regulaminu dostępna jest w Internecie na stronie www.fundacjapromaxima.pl www.instytutmikroekologii.pl oraz w lokalizacji przeprowadzania pomiarów - Instytut Mikroekologii, ul. Sielska 6, 60-129 Poznań. 

 Zmiany Regulaminu §8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej  www.fundacjapromaxima.pl, www.instytutmikroekologii.pl 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. 

3. Uczestnik Kampanii wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zmianach dotyczących Regulaminu. 

Postanowienia końcowe §9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronach internetowych  www.fundacjapromaxima.pl, www.instytutmikroekologii.pl  i obowiązuje do końca trwania Kampanii. 
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