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Regulamin konkursu „Wygraj kurs USG” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Profimedical Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 2a, 41-400 Mysłowi-
ce, NIP: 9542757415, Regon: 362281620, KRS: 0000572062 tel. 327303223, e-mail: biuro@profimedicalpolska.pl; 

2. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Expo Kraków, ul. Galicyjska 
9, 31-586 Kraków, czas przeprowadzenia konkursu: 13-14 maja 2022, podczas trwania Targów Reha Innovations. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy goście Targów Reha Innovation posiadający stopień mgr fizjoterapii.

4. W celu zakwalifikowania się do konkursu należy pobrać arkusz konkursowy na stoisku organizatora, wypełnić go 
udzielając odpowiedzi na zadane w nim pytania oraz podając dane kontaktowe uczestnika konkursu, a finalnie 
umieścić w urnie konkursowej znajdującej się na stoisku organizatora (nr stoiska W16a).

5. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe 
i wrzucą arkusz konkursowy do urny znajdującej się na stoisku organizatora (nr stoiska W16a) do końca trwania 
targów. Kryterium wyboru zwycięzców będzie najlepsze uzasadnienie udzielonych odpowiedzi na pytanie kon-
kursowe. 

6. Nagrodami w konkursie jest: I – kurs w Szkole USG Profimedical w cenie 1zł, II-XI - voucher uprawniający do zniżki 
w wysokości 50% przy zakupie kursu w szkole USG Profimedical (Rok na wykorzystanie od daty wystawienia Vo-
uchera). Sposób dostarczenia nagrody: mailowo. 

7. Wyniki zostaną podane do wiadomości uczestników konkursu drogą mailową do 14 dni po zakończeniu Targów 
Reha Innovation. 

8. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową pod adresem: biuro@profimedicalpolska.pl do 14 dni od daty przeka-
zania wyników konkursu. 
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RODO 
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma ProfiMedical Polska Sp. z o.o. (zwana dalej ProfiMedical) przetwarza zebrane od Pani/Pana dane 
oraz Pani/Pana dane pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas trwania konkursu „Wygraj kurs USG”. Wśród nich znajdują się 
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez ProfiMedical tychże danych osobowych 
oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.    Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywat-
ność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i 
przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami ”Informacji o ochronie danych osobowych”. 

Informacja o ochronie danych osobowych 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ProfiMedical Polska Sp. z o.o., ul. Świętojańska 2a, 41-400 Mysłowice 
NIP: 9542757514 REGON: 362281620, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000572062 (dalej nazwa Administrator lub Profi-
Medical). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Świętojańska 2a, 
41-400 Mysłowice, adresem email: biuro@profimedicalpolska.pl.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe w zakresie:

- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  
ProfiMedical nie przetwarza Pani/Pana danych wrażliwych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane doty-
czą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi organizowanego konkursu, a także mieszczących się w zakresie dzia-
łalności gospodarczej ProfiMedical, ujawnionym w Rejestrze KRS. W szczególności dane te przetwarzane są w celu komunikacji, 
prowadzenia w działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a ponadto w celach archiwizacyjnych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ProfiMedical, którymi są między 
innymi: 

- obsługa organizowanego konkursu,

- prowadzenie w działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez 
ProfiMedical,

- kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne 
kanały komunikacji, 

- obsługa Pani/Pana zapytań, reklamacji przekazywanych ProfiMedical poprzez dostępne kanały komunikacji,
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- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych na ProfiMedical przepisa-
mi prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych. 

5. Administrator informuje, iż może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom dla celów wskazanych w 
niniejszym dokumencie:

a) podmiotom, z którymi ProfiMedical posiada zawartą lub zawrze umowę przetwarzania danych osobowych lub umowę współpra-
cy w celu realizacji swoich zobowiązań wobec Pani/Pana, realizacji obowiązków ProfiMedical przewidzianych prawem, ochrony 
praw ProfiMedical zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ProfiMedical w rozumieniu przepisów o 
ochronie danych osobowych; w szczególności ProfiMedical może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: 

- firma ProfiMedical Sp. z o.o. Sp.K. organizująca kursy w ramach Szkoły USG Profimedical,

- podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami księgowymi i doradztwem podatkowym prowadzącym księgowość ProfiMedi-
cal - w przypadku, gdy ProfiMedical wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe,

- osoby prowadzące szkolenia medyczne (lekarze), Okręgowe Izby Lekarskie oraz Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - w 
przypadku, gdy uczestniczy Pani/Pan w szkoleniach medycznych organizowanych przez ProfiMedical,

- podmiotom świadczącym usług marketingu mailowego.

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ProfiMedical umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, 
technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi 
przez ProfiMedical, 

b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wska-
zanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzo-
rującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym 
(np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez ProfiMedical dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są 
gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Spółki, o których mowa w pkt 2 oraz 3 powyżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ProfiMedical potwier-
dzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. 
ProfiMedical dostarczy Pani/Panu na żądanie kopię Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie 
kolejne kopie, o które zwróci się Pani/Pan, ProfiMedical może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów admi-
nistracyjnych, 

- sprostowania danych osobowych; ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a które 
są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); ma Pani prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewi-
dziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a ProfiMedical ma obowiązek bez zbędnej 
zwłoki usunąć takie dane osobowe, 
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- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w takim przypadku, ProfiMedical wskaże na Pani/Pana żądanie 
takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 

- przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane przez ProfiMedical oraz 
ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi, 

- sprzeciwu; w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z 
Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na ProfiMedical może ciążyć 
obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych. 

Ponadto jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@profimedicalpolska.pl 
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętojańska 2a, 41-400 Mysłowice. 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim 
przypadku będziemy odpowiednio informować Panią/Pana o wprowadzanych zmianach.

8. ProfiMedical informuje, że dane nie będą wykorzystane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym w pro-
filowaniu. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.


