Szanowni Państwo,
Witamy w gronie użytkowników produktów firmy Atos.
Każdego roku ponad 1000 osób w Polsce przechodzi operację laryngektomii całkowitej.
Ponieważ jest to zabieg powodujący całkowitą zmianę dotychczasowego trybu życia,
firma Atos Medical dokłada wszelkich starań, aby pomóc Państwu i Państwa rodzinie w tej
nowej sytuacji. Dołączenie do naszej społeczności w Polsce uprawnia Państwa do:
• wsparcia naszego Działu Obsługi Klienta
• zaproszeń na spotkania i wydarzenia skierowane do użytkowników naszych produktów;
• wyłącznego dostępu do innowacyjnych produktów oraz najnowszych wprowadzanych
na rynek wyrobów;
• zniżek i bezpłatnych próbek produktów;
• indywidualnych ofert produktowych;
• pomocy w znalezieniu specjalisty, który będzie wsparciem w odzyskaniu mowy zastępczej;
• możliwości otrzymania bezpłatnej karty bezpieczeństwa oraz silikonowej opaski na rękę.
Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Ten program jest całkowicie darmowy, a w podziękowaniu za przyłączenie się do naszej grupy
otrzymają Państwo bezpłatne próbki produktów przeznaczonych spacjalnie dla pacjentów
po laryngektomii. W tym celu skontaktuje się z Państwem Nasz Dział Obsługi Klienta.
Jeśli chcą Państwo otrzymać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z naszym zespołem
Działu Obsługi Klienta pod numerem 22 295 00 16 lub pocztą elektroniczną pod adresem
info.pl@atosmedical.pl

Administrator Danych Osobowych

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 jako „RODO”), administratorem Państwa
danych osobowych jest Atos Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (dalej jako
„Spółka”).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę
poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Spółkę z usług podwykonawców. W takim
wypadku Spółka gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony
danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i)
przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja
stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie
zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na
Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane
w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł
korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji
dotyczących stosowanych przez Spółkę środków bezpieczeństwa
związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można
uzyskać kontaktując się pod adresem info.pl@atosmedical.pl

Inspektor Ochrony Danych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest
kontakt drogą elektroniczną na adres info.pl@atosmedical.pl, a także
pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
W zależności od relacji zawiązywanych ze Spółką, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach. Poniżej przedstawiamy
szczegółowe informacje w tym zakresie.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu
przyjmowania zamówień, a także dostarczania produktów Grupy Atos
Medical oraz realizacji usług z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Podanie danych osobowych we wskazanym celu jest niezbędne do
przyjęcia i realizacji zamówień.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Spółkę
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
Spółki, którym może być:
•

prowadzenie korespondencji,

•

prowadzenie działań w zakresie marketingu bezpośredniego Atos
Medical Poland sp. z o.o.,

•

organizowanie wydarzeń i spotkań,

•

prowadzenie wewnętrznych rozliczeń, np. z tytułu Państwa udziału
w finansowanych przez Spółkę spotkaniach ze specjalistami z zakresu medycyny,

•

dochodzenie lub odpieranie ewentualnych roszczeń,

•

przekazywanie Państwa zamówień do realizacji oraz reklamacji do
rozpatrzenia przez podmioty odpowiedzialne za konkretny produkt
w Grupie Atos Medical.

Podanie danych w wyżej wskazanych celach jest dobrowolne, ich
niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości realizacji
tych celów.
Państwa dane osobowe dodatkowo mogą być przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a ) RODO tj. na
podstawie udzielonej zgody, w celach:
•

prowadzenia marketingu produktów i usług Grupy Atos Medical (w tym przeprowadzania badań i analiz w celu lepszego poznania sposobu korzystania z produktów Grupy
Atos Medical, wysyłania informacji o nowych produktach
Grupy Atos Medical, ofertach specjalnych i rabatach),

•

przesyłania na adres e-mail informacji handlowych dotyczących
Atos Medical Poland sp. z o.o. oraz nowych produktów i usług Grupy
Atos Medical, prowadzenia badań i analiz w celu lepszego poznania
sposobu korzystania z produktów Grupy Atos Medical, ofert specjalnych, rabatów, organizowanych wydarzeń i spotkań,

•

kontaktowania się drogą telefoniczną w celu przekazania informacji
handlowych dotyczących Atos Medical Poland sp. z o.o. oraz nowych produktów i usług Grupy Atos Medical, prowadzenia badań
i analiz w celu lepszego poznania sposobu korzystania z produktów
Grupy Atos Medical, ofert specjalnych, rabatów, organizowanych
wydarzeń i spotkań.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w wyżej określonych celach, Państwa dane będą przetwarzane za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej
ewentualny brak nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów
wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej
(w tym dostarczania, wdrażania, serwisu oprogramowania oraz serwisu
sprzętu informatycznego), podmiotom zapewniającym obsługę prawną, doradczą i rachunkową na rzecz Spółki oraz mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Atos Medical.

Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na
zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
w prawnie uzasadnionych interesach, o których była mowa wcześniej (sekcja “Cel i podstawa prawna przetwarzania danych...”),
przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych ze względu na swoją szczególną sytuację,
a w przypadku przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia
działań marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu na ten cel przetwarzania danych w każdym czasie
i bez podania przyczyny.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w każdym czasie bez
podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność
przetwarzania tych danych z przepisami prawa realizowanego przed jej
cofnięciem.
Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę:
•

przez okres realizacji zawartych z Państwem umów (przyjętych zamówień) – o ile złożyliście Państwo określone zamówienie,

•

do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów (przyjętych zamówień),

•

przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych
i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem
dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

•

do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego),

•

do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną
osobę.

Pytania?
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem
info.pl@atosmedical.pl lub z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 295 00 16 lub 22 295 00 17
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Informujemy o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania, które będzie miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Po zapoznaniu się z oświadczeniem o ochronie prywatności (wydrukowane na poprzedniej stronie):

TAK

NIE

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu produktów
i usług podmiotów Grupy Atos Medical

TAK

NIE

wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących produktów
i usług Atos Medical Poland sp. z o.o. oraz podmiotów Grupy Atos Medical na podany adres poczty
elektronicznej

TAK

NIE

wyrażam zgodę na komunikację za pośrednictwem telefonu, w tym z wykorzystaniem automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Atos Medical Poland sp. z o.o. oraz
podmiotów Grupy Atos Medical.
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Podpis:

Data:

Prosimy odesłać w dołączonej kopercie z opłaconymi kosztami przesyłki

