
FORMULARZ  PRENUMERATY FARMAKOEKONOMIKI SZPITALNEJ 

Niniejszym dokonuję zamówienia bezpłatnej prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” 

Imię: ........................................................................................... Nazwisko: ......................................................................................... 

Zawód:  lekarz / farmaceuta  (niepotrzebne skreślić) 

Adres do wysyłki: .................................................................................................................................................................................. 

Oświadczam niniejszym, iż jestem w posiadaniu ważnych uprawnień do wykonywania wyżej zadeklarowanego zawodu. Mam 

świadomość, iż zamawiane przeze mnie czasopismo będzie zawierać reklamy leków przeznaczone dla osób uprawnionych do 

wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami farmaceutycznymi (art. 54 ustawy – Prawo Farmaceutyczne). 

Oświadczam, iż z czasopisma będę korzystać osobiście i nie będzie ono przeze mnie udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim. 

Jestem świadom(a), iż składanie fałszywych oświadczeń może narazić mnie na negatywne konsekwencje prawne. 

Informacje na temat Administratora Danych  

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z 

wykonywaniem usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, 

o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-

mail na adres: sekretariat@urtica.pl. 

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego 

wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, zgodnie z art. 6 lit. a) i b) RODO. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia 

wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą 

Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy 

lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 

Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany 

powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59. 

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica  

Sp. z o.o., Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych, w następującym zakresie:  

imię, nazwisko, zawód,  adres do wysyłki. 

 

 

................................................................................................................................................................... 

Data, czytelny podpis i pieczątka 

 

Wypełniony formularz należy przesłać wybraną drogą: na adres e-mail: redakcja@urtica.pl /  

pocztą na adres: Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / faksem na nr : 71 782 66 09. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 782 66 51. 
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