
REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO - PROFILKATYCZNEJ 

"ZDROWIE POD LUPĄ ETAP I” 

 

I. Nazwa.  

1.1. Kampania jest prowadzona pod nazwą ”ZDROWIE POD LUPĄ I”  

(dalej „Kampania”).  

 

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię. 

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 

16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09,  

Numer BDO 000002130, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.  

 

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.  

3.1. Kampania prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

IV. Definicje.  

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają 

odpowiednio:  

4.1 Kampania – znaczenie nadano w pkt 1.1.  

4.2 Strona Kampanii - strona internetowa www.drogadozdrowia.diag.pl.  

4.3 Raport – dokument w postaci pliku pdf, zawierający ogólną interpretację 

wyników badań w odniesieniu do wartości referencyjnych dla danego 

parametru wykonany przez spółkę House Med Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-

864 Kraków, (KRS nr 0000316649), zgodnie z regulaminem umieszczonym 

na stronie https://upacjenta.pl/konsultacje/docs/regulamin.pdf. 

4.4 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.  

4.5 Spółka Współpracująca – oznacza spółki: 

• Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 

Częstochowa (KRS nr 0000267623),  

• Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. z 

siedzibą  

w Tarnowie ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS: 0000007832),  

• VITALABO - Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy przy ul. gen. Hallera 2E, 85-795 Bydgoszcz 

(KRS: 0000145298). 

4.6 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii.  

https://upacjenta.pl/konsultacje/docs/regulamin.pdf


4.7 Okres Kampanii  - okres od godziny 00.00.01 dnia 12.03.2020 roku do 

godziny 23.59.59 dnia 31.05.2020 roku, podczas którego możliwe jest 

zgłoszenie do Kampanii.  

4.8  Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania przewidziane w pkt 5.1. 

4.9  Bon - oznacza dokument uprawniający do łącznego zlecenia w Punktach 

Pobrań Organizatora albo Punktach Pobrań Spółek Współpracujących: 

a) Pakietu „Zdrowie pod lupą (ogólny)” obejmującego: Morfologię krwi 

(pełna), Glukozę, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), CRP 

(ilościowo), TS, Witaminę D metabolit 25(OH) wraz z Raportem  

O łącznej wartości 174,00 zł za cenę 99,00 zł. 

b) Pakietu  "Zdrowie pod lupą (nerki i wątroba)" obejmującego: Mocz - 

badanie ogólne, Kreatynina, Mocznik, Wskaźnik albumina/kreatynina w 

moczu (ACR), Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), HBs 

antygen wraz z Raportem o łącznej wartości 170,00 zł za cenę 99 zł. 

4.10 Zgłoszenie – formularz na Stronie Kampanii, w którym Uczestnik musi 

podać imię, nazwisko oraz adres e-mail i zaznaczyć zgody, o których mowa  

w pkt 5.2.  

 

V. Zasady prowadzenia Kampanii.  

5.1. W Kampanii może wziąć udział każdy, kto:  
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie 

jest ubezwłasnowolniony,  

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, 

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.  

 
5.2 Każdy Uczestnik, który w Okresie Kampanii wejdzie na Stronę Kampanii  
i udzieli następujących zgód: 
 
d) Akceptuję Regulamin; 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w 

Zgłoszeniu przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących 

akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia w okresie trwania Kampanii, 

jak również po jej zakończeniu. 

f) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną 

informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia  

i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w 

okresie trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu. 

 

będzie uprawniony do pobrania Bonu wskazanego w pkt 4.9 niniejszego 

Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż: 

g) Pobranie Bonu jest możliwe po wypełnieniu Zgłoszenia na podstawie linka 

otrzymanego na adres e-mail wskazanego w Zgłoszeniu i potwierdzeniu 

adresu e-mail,  



h) Badania na podstawie Bonu mogą być zlecone w Punktach Pobrań 

Organizatora albo Spółek Współpracujących,   

i) Badania na podstawie Bonu są wykonywane na rzecz okaziciela,  

j) Wykonanie badań na podstawie Bonu wskazanego w pkt 4.9 nie łączy się z 

innymi promocjami, 

k) Badania laboratoryjne na podstawie Bonu mogą być wykonane w terminie do 

30.06.2020 r. 

l) Każdy wynik badania o którym mowa w pkt 4.9   będzie zawierał ogólną 

interpretację zawartą w Raporcie możliwą do wydrukowania w punkcje pobrań 

lub pobrania w formacje pdf po zalogowaniu się na stronie www.wyniki.diag.pl,  

 

5.3 Przystąpienie do Kampanii oznacza, iż Uczestnik: 

a) zapoznał się z zasadami Kampanii i je akceptuje; 
b) potwierdza prawdziwość swoich danych podanych w Zgłoszeniu. 

 

5.4 Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób: 

a) za pomocą formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/ 
b)  pisemnie, bezpośrednio w Punkcie pobrań. 
 
5.5  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

VI. Dane osobowe. 

6.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Kampanii 

jest Organizator, tj. Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. 

Dane osobowe są zbierane w celu udziału w kampanii i wysyłki informacji 

dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.  

 

6.2. Uczestnicy w celu udziału w Kampanii wyrażają zgodę: 

c) Akceptuję Regulamin; 
d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w 

Zgłoszeniu przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących 
akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia w okresie trwania Kampanii, 
jak również po jej zakończeniu. 

e) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną 
informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia  
i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w 
okresie trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu. 

 

6.3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, a także odwołania udzielonych zgód. 

Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe uczestników Kampanii nie będą 

udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 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 

http://www.wyniki.diag.pl/
https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/


dyrektywy 95/46/WE. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie 

trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu, do czasu odwołania 

udzielonych zgód, poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem 

https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/ lub do czasu kiedy nie będą  

już przydatne dla administratora. Organizator nie będzie wykorzystywał danych 

osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może 

kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy 

dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada 

również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego 

danych osobowych będzie niezgodne z prawem. 

 

6.4 Organizator nie przekazuje żadnych danych podmiotowi świadczącemu 

usługę Konsultacji.  

 

VII. Odpowiedzialność. 

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy 

techniczne, w szczególności za działalnie dostawców usług internetowych. 

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 
 

 

 

 

https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/

