
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację Medicover w związku 

z wymogami art. 13 i 14 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) (dalej „RODO”) 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 
Warszawa (dalej: my). 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
– listownie na adres: Fundacja Medicover, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
– adres: qsna@medicover.pl  
 
2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – funkcję tą pełni Natalia Jagiełło. Jest to osoba, z którą 
możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych:  

– listownie na adres: Natalia Jagiełło Inspektor Danych Osobowych, Fundacja Medicover, Al. 
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
– przez e-mail: iod.fundacja@medicover.pl 
 
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

– zorganizować i umożliwić Ci uczestnictwo w konkursie Queen Silvia Nursing Award (dalej: Konkurs), 
– kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym dotyczących Konkursu,   
– odpowiadać na przesłane przez Ciebie zapytania oraz obsłużyć złożoną przez Ciebie reklamację, 
– przekazać Ci materiały promujące naszą działalność, w tym także organizować szkolenia i 
konferencje, w których możesz wziąć udział. 
 
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 
– umowa w postaci regulaminu konkursu,  
– przepisy prawa,  
– prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni i promocja 
naszej działalności, dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami. 
 
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Dane osobowe pozyskane w ramach rejestracji udziału w Konkursie będą przetwarzane przez okres 6 
lat od zakończenia Konkursu – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami. 
 
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

– podmiotom przetwarzającym dane w ramach świadczenia usług na rzecz Fundacji Medicover (m.in. 
usług wsparcia narzędzi IT) 
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– podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 

– podmiotom, które do tego upoważniłeś. 

Dane w ramach realizacji Konkursu mogą być także udostępniane Swedish Care International oraz 
oficjalnym partnerom Konkursu wskazanym na platformie służącej do  rejestracji Uczestników 
(https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL)  

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną 
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, 

3. prawo do wycofania zgody, 

4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy 
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 

7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod 
adresem: iod.fundacja@medicover.pl 
 
Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Obowiązek podania danych 

Otrzymanie danych osobowych jest potrzebne, abyś mógł wziąć udział w organizowanym przez nas 
Konkursie, nawiązać z nami współpracę oraz konieczne do realizacji określonych wymogów 
ustawowych. 
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