
 

 

 

 

 

 



 

Formularz zgłoszeniowy  

„Grant – Medicheck i wszystko pod kontrolą” 

 

„Grant – Medicheck i wszystko pod kontrolą” skierowany jest do lekarzy mikrobiologów, członków 

Zespołów ds. Kontroli Zakażeń, farmaceutów, specjalistów ds. epidemiologii oraz innych osób 

odpowiedzialnych za stan sanitarno-epidemiologiczny w placówce medycznej. Celem projektu jest 

promowanie gotowych rozwiązań do kontroli epidemiologicznej, szczególnie w miejscach, które borykają 

się z nawracającym problemem transmisji zakażeń. Placówki medyczne otrzymają urządzenie mobilne za 1 

zł + VAT wraz z aplikacją Medicheck (ważność aplikacji – 30 dni). Urządzenie staje się własnością placówki, 

której grant został przyznany z chwilą opłacenia faktury VAT. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 

czerwca 2022 roku. 

Prosimy o wyraźne podanie danych placówki medycznej lub prowadzonej działalności gospodarczej         

(np. w przypadku praktyki lekarskiej). Urządzenia w ramach grantu dostępne są tylko do wyczerpania 

zapasów.  

Wypełniony formularz należy odesłać w formie skanu na adres emilia.szumska@medilab.pl. 

 

Dane placówki medycznej / prowadzonej działalności gospodarczej (np. w przypadku praktyki 
lekarskiej) 

pełna nazwa   

adres   

NIP  

nr telefonu  

adres strony internetowej 
(jeśli placówka posiada) 

 

dane osoby zgłaszającej imię i nazwisko  

stanowisko  

nr telefonu  

adres e-mail  

 

 

…………………………………………………………………….   ……………………………………………………………… 
        Miejscowość i data         Podpis osoby zgłaszającej 

mailto:emilia.szumska@medilab.pl


 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W wykonaniu obowiązku wskazanego w 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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 
4.5.2016, s. 1), zwanego dalej: RODO, niniejszym przekazujemy Panu/i poniższe informacje, dotyczące przetwarzania Pana/i 
danych osobowych, które pozyskaliśmy w związku z przesłaniem nam przez Pana/ią Formularza zgłoszeniowego udziału w 
projekcie „Grant – Medicheck i wszystko pod kontrolą”: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest „MEDILAB” FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Białymstoku (dalej: my). Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-
531 Białystok, przez e-mail: bialystok@medilab.pl lub telefonicznie: 85 747 93 00. 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie Pana Marcina Pogorzelskiego, z którym może się Pan/i konsultować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z Inspektorem może się Pan/i kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 
Białystok, przez e-mail: iod@medilab.pl lub telefonicznie: 604 431 678. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu: 

a) rozpatrzenia Pana/i Formularza zgłoszeniowego udziału w projekcie „Grant – Medicheck i wszystko pod kontrolą”, a w 
przypadku zakwalifikowania reprezentowanej przez Pana/ią placówki medycznej do realizacji wskazanego projektu – 
zawarcia z nią umowy sprzedaży urządzenia mobilnego wraz z preinstalowaną na nim aplikacją Medicheck oraz jego wysyłki 
(art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu udziału w powyższym projekcie oraz zawarcia wskazanej 
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pana/i dane osobowe: 

a) w przypadku nie zakwalifikowania reprezentowanej przez Pana/ią placówki medycznej do realizacji projektu „Grant – 
Medicheck i wszystko pod kontrolą” – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury kwalifikacji, a po tym czasie 
przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

b) w przypadku zakwalifikowania reprezentowanej przez Pana/ią placówki medycznej do realizacji powyższego projektu – 
maksymalnie przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym została zawarta 
oraz zrealizowana umowa sprzedaży urządzenia mobilnego wraz z preinstalowaną na nim aplikacją Medicheck. 

5. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą nasi partnerzy biznesowi, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji 
wyżej wskazanych celów, oraz podmioty którym powierzymy przetwarzanie Pana/i danych osobowych,  w tym m.in. dostawcy 
usług informatycznych. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) Prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych, 
b) prawo dostępu do Pana/i danych osobowych, 
c) prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych, 
d) prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, 
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e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych, 
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza 
postanowienia RODO. 

7. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału reprezentowanej przez Pana/ią placówki 
medycznej w projekcie „Grant – Medicheck i wszystko pod kontrolą”. 


