FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO NAGRODY ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ
Z DZIEDZINY IMMUNOHEMATOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
Zgodnie z art. 13 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 (RODO)) Organizatorzy Konkursu informują, że w przypadku
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie:
1) Pani /Pana dane będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu Współadministratorów, którymi są:
a.

DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres
aleja Słowackiego 64, 30-004 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075557,
REGON 351615528, NIP 6782716281, o kapitale zakładowym
w wysokości 100 000,00 złotych;

b.

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT)
z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000130880 NIP 113-20-96-380;

2) dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu udziału
w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, wypłaty nagrody oraz w celach
marketingowych polegających na promowaniu Konkursu, jego wyników
i laureatów;
3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli dla prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, polegających
na budowaniu odpowiedniego wizerunku Współadministratorów, a także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a więc dla wykonania obowiązków podatkowych
związanych z wypłatą nagrody, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, czyli
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą;
4) przetwarzanie danych odbywać się będzie przez cały czas trwania Konkursu
oraz przez okres 6-ciu miesięcy po ogłoszeniu wyników, z zastrzeżeniem pkt. 5;
5) dane osobowe Laureata Konkursu będą przetwarzane w celach podatkowych
przez cały czas trwania Konkursu a następnie przechowywane zgodnie
z przepisami prawa o rachunkowości;
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6) dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których
usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas
w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych, oraz dostawcy usług z
zakresu wsparcia IT, którzy otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych
w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na
potrzeby których z nimi współpracujemy, na mocy przepisów prawa oraz
podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych. Dodatkowo Dane
Laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.klient.diahem.pl
jednak w zakresie ograniczonym jedynie do ich imienia i nazwiska; zaś w razie
wypłaty nagrody na rachunek bankowy laureata odbiorcą danych będzie także
właściwy bank; wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, więc
odbiorcami danych laureatów będą wszystkie osoby zainteresowane Konkursem,
w tym m.in. użytkownicy stron internetowych Organizatorów;
7) ze względu na międzynarodową działalność DiaHem dane osobowe mogą być
przekazywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(w Szwajcarii). W takim przypadku zobowiązujemy się wdrażać i stosować
odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez UE dla zapewnienia przetwarzania tych danych w sposób zgodny
z właściwymi przepisami prawa;
8) podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak
ich przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jest niezbędne do rozpatrzenia
zgłoszenia konkursowego, przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników;
9) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na
warunkach określonych w RODO;
10) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO;
11) Uczestnik Konkursu może zgłaszać Organizatorowi Konkursu pytania
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, żądania związane z ich
przetwarzaniem, e-mailem na adres: ochronadanych@diahem.pl, pocztą
tradycyjną na adres: Dane Osobowe, DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., al.
Słowackiego 64, 30-004 Kraków lub zgłosić osobiście stawiając się w siedzibie
DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., która w te sposób zapewnia wspólny punkt
kontaktowy Współadministratorów.
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DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA KONKURSU
KOŁO TERENOWEJ
SEKCJI
TRANSFUZJOLOGICZNEJ
PTHiT
ADRES DO KORESPONDENCJI
NUMER TELEFONU
E-MAIL

TYTUŁ ZGŁOSZONEJ PRACY

DATA PUBLIKACJI

AUTOR/AUTORZY PRACY*

___________________________
data i podpis uczestnika Konkursu
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Przyznawania Nagrody
za Publikację Naukową z Dziedziny Immunohematologii Transfuzjologicznej i
akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam wszystkie prawa autorskie do przedstawionej przeze
mnie pracy naukowej i praca ta nie jest obciążona jakimikolwiek prawami
ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

___________________________
data i podpis uczestnika Konkursu
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*Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej tabeli w przypadku współautorstwa
publikacji
Lp.

Nazwisko i imię
współautora

Potwierdzam
Udział
prawdziwość danych –
procentowy
czytelny podpis współautora

1
2
3
4
5
6

___________________________
data i podpis uczestnika Konkursu
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