
Załącznik nr 1  
 

Formularz chęci przystąpienia do programu  

Miejsce i data wypełnienia  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Adres zameldowania  
 

(miejscowość, ulica, numer 
domu/mieszkania, kod pocztowy) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej w celu otrzymania kodu 
promocyjnego uprawniającego do skorzystania z bezpłatnego badania  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 
Rozporządzeniem 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  
 
Oświadczam, że: 

• nie użyczę lub nie udostępnię za odpłatnością dokonaną na moją rzecz kodu  
do bezpłatnego wypożyczenia Zestawu Pregnabit. 

• przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z Zestawu Pregnabit i Usług stanowią wsparcie dla 
świadczeń zdrowotnych i nie zastępują badań zleconych przez lekarza lub położną, wykonywanych 
w placówkach medycznych. 

 

 
 
……………………………………………….      ……………………………………………. 
Miejscowość, data                   czytelny podpis 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
1. Administratorem jest Gmina Kurów reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kurowie ( ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, tel. 

81/881-11-51, e-mail.: gmina@kurow.eu )  
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymania kodu promocyjnego uprawniającego do skorzystania z bezpłatnego badania. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. 

Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością otrzymania kodu uprawniającego do skorzystania z badania. 
5. Informujemy, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.   
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
8. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je 

wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać 
przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi 
serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię). 


