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REGULAMIN  

UDZIAŁU W AKCJI DARMOWYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W BUSACH  

ORGANIZOWANEJ W RAMACH KAMPANII  

„ZENTIVA – ZMIENIAMY PRZYZWYCZAJENIA” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady odbywania się i warunki udziału w akcji darmowych badań 

profilaktycznych, prowadzonych przez osoby wykonujące zawód medyczny, w ramach kampanii 

„ZENTIVA – ZMIENIAMY PRZYZWYCZAJENIA” (dalej odpowiednio: „Kampania” lub „Akcja”). Akcja 

prowadzona jest przez PROCONTENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 

140/46, 00-061, Warszawa, Polska (dalej: „Koordynator” lub „Organizator”), na zlecenie Zentiva Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, Polska (dalej: 

„Sponsor”). Badania profilaktyczne w ramach akcji wykonywane będą w ramach indywidualnej 

działalności personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek) – Organizator i Sponsor zastrzegają, że nie 

prowadzą działalności leczniczej. 

 

I. Na czym polega Akcja? 

W miesiącach czerwiec-wrzesień 2021 do wybranych miast w Polsce dotrą specjalne autobusy (dalej: 

„Punkt Mobilny”), w których możliwe będzie wykonanie badań profilaktycznych prowadzonych przez 

wykwalifikowany personel medyczny, w ramach prowadzonej ten personel działalności leczniczej. Dla 

Uczestników przygotowano także tematyczne materiały edukacyjne. Uczestnictwo w Akcji jest 

nieodpłatne. 

Ze szczegółowymi informacjami na temat Akcji można zapoznać się tutaj: 

[zmieniamyprzyzwyczajenia.pl]. Ramowy plan Akcji: 

 czerwiec – miesiąc kardiologii (Białystok, Gdańsk, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław); 

 lipiec – miesiąc urologii (Toruń, Bydgoszcz, Opole, Poznań, Olsztyn, Lublin); 

 sierpień – miesiąc reumatologii (Warszawa, Łódź, Zielona Góra, Częstochowa, Kraków, Kielce, 

Radom); 

 wrzesień – miesiąc choroby Alzheimera (Ciechocinek, Katowice, Krynica Zdrój, Polanica Zdrój, 

Słupsk) 

Badania i pomiary wykonywane w każdym miesiącu w ramach Akcji: 

 pomiar temperatury; 

 pomiar ciśnienia; 

 analiza składu ciała BMI; 

 EKG serca; 
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 saturacja krwi. 

Akcja stanowi działanie o charakterze ogólnoedukacyjnym, mającym na celu zwiększenie świadomości 

społecznej i promocję dbania o zdrowie wśród jej uczestników. Wszelkie wyniki badań profilaktycznych 

i dokonywanych pomiarów nie mają na celu i nie prowadzą do postawienia diagnozy lekarskiej. W 

przypadku występowania problemów zdrowotnych, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza poza 

Akcją. 

Zakres Akcji może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie także prawo do odwołania lub zawieszenia 

Akcji w każdym momencie.  

 

II. Kto może uczestniczyć w Akcji? 

Uczestnikiem Akcji może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizator mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Akcji: 

 osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że pozostaje w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających lub innych środków zakazanych na 

terytorium Polski; 

 osoby, której uczestnictwo w Akcji stwarza choćby potencjalne zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego albo porządku publicznego (w tym na podstawie wstępnej kwalifikacji 

uczestnika, o której mowa w pkt VI); 

 osoby w inny sposób naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisów prawa 

lub niestosującej się do wytycznych i zaleceń personelu organizatorów.  

 

III. Jakie są cele Akcji? 

Akcja ma na celu: 

 Zachęcenie polskiego społeczeństwa do wykonywania regularnych badań profilaktycznych; 

 Edukację zdrowotną, w szczególności w obszarach: neurologii, urologii, reumatologii i 

kardiologii; 

 zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej ogólnej. 

 

 

IV. Jakie są zasady i warunki uczestnictwa w Akcji? 

 

1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie od chwili, w której podjął decyzję o chęci wzięcia udziału w Akcji. 

2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i instrukcji organizatorów Akcji, w tym 

personelu medycznego, dotyczących zapewnienia porządku, bezpieczeństwa, lub mających na 

celu zapewnienie właściwego przebiegu Akcji, w tym przeprowadzania badań. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć w trakcie wydarzenia, przy czym zdjęcia, 

na których Uczestnicy Akcji widoczni będą jedynie jako część większej całości (szczegół 

publicznej imprezy), nie wymagają zgody Uczestników Imprezy. W przypadku innych zdjęć, na 

których utrwalony będzie wizerunek, Organizator będzie wykorzystywał wizerunek 

Uczestników na podstawie udzielonej zgody, dla celów promocyjnych dot. Akcji, Organizatora 

lub Sponsora. 

4. Na teren „Punktu Mobilnego” zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych  

i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. O wstępie do Punktu Mobilnego decyduje personel Punktu Mobilnego. W przypadku braku 

informacji o innym trybie kolejności Uczestnicy zobowiązani są ustawić się na otwartym 

powietrzu w kolejce do Punktu Mobilnego, zachowując przy tym dystans od pozostałych osób 

wynoszący co najmniej 1,5m.  

6. Badania i konsultacje będą standardowo odbywać się w godzinach 8:00-16:00. W przypadku 

ewentualnych odstępstw Uczestnicy zostaną o tym poinformowani. 

7. Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19, wstęp do Punktu Mobilnego jest możliwy jedynie w 

maseczce, po zdezynfekowaniu dłoni oraz po pozytywnym przejściu pomiaru temperatury 

ciała dokonywanej przez personel Punktu Medycznego (pozytywnym wynikiem jest pomiar 

temperatury poniżej [37,5] stopni Celsjusza), chyba że nie jest to wymagane przez aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa, a ponadto personel Punktu Mobilnego wyraził na to zgodę. 

Dane dotyczące temperatury Uczestnika nie będą w żaden sposób rejestrowane i 

przetwarzane podczas niniejszej Akcji. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do powstrzymania się od udziału w Akcji jeżeli: 

a.  ma objawy wskazujące na możliwość zakażenia COVID-19 tj. gorączka, kaszel, katar, 

duszności, trudność w oddychaniu, ból gardła, bóle mięśni, utrata smaku lub inne 

nietypowe objawy; 

b. miał kontakt w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą zakażaną COVID-19, osobą która 

została poddana kwarantannie, której zalecono izolację domową  lub taką, u której 

występowały objawy wskazujące na możliwość zakażenia COVID-19 (gorączka, kaszel, 

katar, duszności, trudność w oddychaniu, ból gardła, bóle mięśni, inne nietypowe 

objawy); 

c. podczas pomiaru temperatury przed wejściem do Punktu Mobilnego pomiar wykazał 

temperaturę u Uczestnika powyżej [37,5] stopni Celsjusza. 

9. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

10. Osoby uczestniczące w Akcji obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu ani zdrowiu innych uczestników. 

11. Koordynator ani Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki badań przeprowadzonych 

w ramach Akcji. Badania przeprowadzone w Punkcie Mobilnym są badaniami profilaktycznymi 

i nie stanowią ekwiwalentu ani elementu diagnozy lekarskiej. 
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V. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników? 

 

1. Organizator ani Sponsor nie będą przetwarzać jakichkolwiek danych medycznych Uczestników, 

w szczególności wyników badań wykonywanych przez personel medyczny. Wyniki takie nie 

będą przetwarzane (zbierane, zapisywane itp.) w odniesieniu do konkretnych pacjentów. 

Sponsor i Organizator mogą mieć dostęp wyłącznie do zagregowanego i zanonimizowanego 

zbioru danych, który nie będzie zawierał żadnych danych osobowych Uczestników. 

2. Dane osobowe Uczestników – tj. imię i nazwisko, wizerunek, fakt wyrażenia zgód na udział w 

Akcji oraz rozpowszechnianie wizerunku będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora 

jako samodzielnych administratorów danych osobowych w celach promocji tych podmiotów, 

np. na publicznie dostępnych stronach internetowych Spółek oraz mediach społecznościowych 

oraz w celu potwierdzenia posiadania zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jak 

również w celu umożliwienia rozpowszechniania wizerunku zgodnie z powyższą zgodą.   

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest prawnie uzasadniony 

interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest chęć umożliwienia Uczestnikom 

uczestnictwa w Akcji oraz korzystanie z udzielonych zgód. 

4. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione dla powyższych celów innym 

podmiotom, w tym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora lub Sponsora (np.: 

usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie 

umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora lub Sponsora. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Akcji. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności 

marketingowej administratorów oraz po jej zakończeniu, do momentu przedawnienia 

wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z Akcją. 

7. Każdy Uczestnik ma prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

8. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów prawa, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Ze administratorami można skontaktować się w sprawach zw. z danymi osobowymi pod 

następującym adresem [ewa.kuzniar@procontent.pl]. 

 

 

mailto:ewa.kuzniar@procontent.pl

