
Jeśli chceszotrzymaćbezpłatnąpróbkępreparatu Femiflamax( 15tabl-2tygodniowakuracja), prosimy
o podanie następujących danychosobowych:

Imię i nazwisko

Adres do wysyłki

Email

Wiek

Prosimyo zapoznanie się i akceptację poniższej informacji prawnej.

Informacjaprawna

1. Akcja jest przeznaczonadlaosób, którenie korzystałyzpreparatu Femiflamax.
2. Każdaosoba może wziąć udziałw akcji tylko jeden raz, tzn. na jedną osobę przysługuje jedna

próbka.
3. Próbki można zamawiać wyłącznie dla siebie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z

potwierdzeniem, żeZamawiający zamawiaproduktdla siebie.
4. Uczestnicy akcji mogą zostać poproszeni o ocenę skuteczności środka za pośrednictwem

ankiety przesyłanej drogą elektroniczną.
5. Próbki preparatu mogą być czasowo niedostępne. Po pojawieniu się preparatu drogą

elektroniczną zostanie przesłana informacja o jego dostępności.
6. Próbki nie mogą być odsprzedawane jak również podlegać innym formom obrotu

gospodarczego.
7. Próbkipreparatu Femiflamax będą wysyłanewyłączniena terytorium Polski.
8. Akcja promocyjnapodlega ograniczeniom czasowym.
9. Wsprawach związanych z działaniem preparatu Femiflamax, prosimy o kontakt pod adresem

femiflamax@salusint.com.pl
10. Administratoremdanych osobowychjest Salus International Sp. zo.o., ul. Pułaskiego9, 40-273

Katowice, NIP: 6340125442, REGON:271059470.
11. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest konieczne do otrzymania próbki

preparatu Femiflamax.
12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki próbki preparatu Femiflamax na

warunkach opisanych poniżej na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO)oraz w celach dowodowych potwierdzających wysłanie próbek, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

13. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony
danych osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora, którzy w celu
wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, a także firmom kurierskim,
operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z
obsługązamówień próbek.

14. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez czas trwania wysyłki oraz obsługi
ewentualnych roszczeńdotyczącychpreparatu Femiflamax.

Każdejosobie przysługuje:

15. na podstawie art. 7 ust. 3 RODOprawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w każdym czasie, nieodpłatnie. Cofniecie zgody nie ma jednak wpływu na
przetwarzaniedanych osobowych pomiędzy wyrażeniem zgodya jej cofnięciem;

16. na podstawie art. 15RODOprawodostępu do danych osobowych;



17. na podstawie art. 16RODOprawodo sprostowania danych osobowych;
18. na podstawie art. 17 RODOprawo do żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
19. na podstawie art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o którychmowa wart. 18ust. 2RODO;
20. na podstawie art. 20RODOprawodoprzenoszenia danych osobowych;
21. prawo do wniesienia skargido PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych (ul. Stawki2, 00–

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.

22. Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, wszczególnościprofilowania.

23. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.

24. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e – mail:
iod@salusint.com.pl lub listownie naadres Administratora.

25. Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniemczydostępem zgodnie zobowiązującymi przepisami.


