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Regulamin serwisu www.sanum.pl 

Wersja z dnia 24-05-2018 

 

Określenia 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:  

 

1. Administrator – właściciel serwisu odpowiedzialny za treści w nim zamieszczane. 

2. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego przegląda bądź 

pobiera treści w nim zawarte. 

3. Regulamin- niniejszy Regulamin Serwisu.  

4. Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem internetowym www.sanum.pl 

5. Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, 

graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób).  

6. Użytkownik– osoba fizyczna, posiadająca stosowne prawo wykonywania zawodu lekarza bądź 

farmaceuty. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Administratorem serwisu www.sanum.pl jest Sanum Polska Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 

Szczecin. 

2. Serwis umożliwia swoim Użytkownikom zdobywanie wiedzy na tematy związane z lekami 

dystrybuowanymi przez Sanum Polska Sp. z o.o. 

3. Serwis jest skierowany tylko do lekarzy oraz farmaceutów posiadających prawo wykonywania 

zawodu. 

4. Warunkiem korzystania z części serwisu przeznaczonej dla lekarzy i farmaceutów jest wyrażenie 

przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu co następuje przez zaznaczenie podczas 

rejestracji potwierdzenia o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, 

akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

6. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik tym samym oświadcza, że jest lekarzem bądź 

farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu. 

7. Użytkownik w ramach korzystania z części serwisu przeznaczonej dla lekarzy i farmaceutów, na 

zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może 

przeglądać treść Serwisu, w tym pobierać zamieszczone w serwisie pliki. 
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8. Zabrania się w szczególności bez zgody Administratora umieszczania w innych serwisach lub 

stronach internetowych treści zamieszczonych w Serwisie. 

9. Użytkownik rejestrując i aktywując Konto: 

a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych firmy 

Sanum Polska Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Ponadto przyjmuje do wiadomości, że: 

i) Administratorem danych osobowych jest Sanum Polska Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 

Szczecin, REGON: 320568827. 

ii) Kontakt e-mail z administratorem danych osobowych  – dane.osobowe@sanum.com.pl. 

iii) Dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji przetwarzane będą w celach marketingowych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

iv) Dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody. 

v) Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z 

administratorem w zakresie obsługi informatycznej. 

vi) Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

vii) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

b) Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Sanum Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną na 

wskazany podczas rejestracji adres e-mail informacji  handlowych w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 ze zm.) 

10. Cofnięcie zgód opisanych w pkt. 9 jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika. 

11. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta pisemnie na adres firmy 

bądź drogą elektroniczną na adres: zgody@sanum.com.pl 
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