
 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNEGO KWARTALNIKA NATAL SERWIS 

 

Prosimy o wypełnienie Formularza i odesłanie na adres: 

 Dział Medyczny HiPP Polska, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa 

IMIĘ*  

NAZWISKO*  

ADRES DO KORESPONDENCJI* 
 

UL.                                                                  NR  

KOD POCZTOWY*  

MIEJSCOWOŚĆ*  

TEL. KONTAKTOWY 
 

NR KIER .                   NR TEL. 

 

ZAWÓD (prosimy o zaznaczenie 

właściwej opcji  

- 1 lub 2)* 

 

 Położna środowiskowa 

 Położna Por. K 

 Położna w szpitalu  

 Pielęgniarka środowiskowa  

 Pielęgniarka środowiskowa-patronaże do 1 r. ż. 

 Pielęgniarka Por. D 

 Pielęgniarka w szpitalu 

 Inny - podaj (np. lekarz, dietetyk) 

ADRES E-MAIL  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

(pełna nazwa placówki med.) 

 

ADRES PLACÓWKI 

 

UL.                                                      NR                                     

RODZAJ PLACÓWKI 
 PRZYCHODNIA 

 

 SZPITAL 

 

KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOSĆ  

 

* - pola obowiązkowe w celu możliwości dostarczenia kwartalnika NATAL SERWIS. Administratorem Państwa danych osobowych 
jest HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, a 
udzieloną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, co nie wywołuje skutku w przeszłość. Pełna informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych, w tym o Państwa prawach, znajduje się na kolejnej stronie.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez HiPP Polska w celach 

marketingowych obejmujących m.in. przekazywanie informacji o produktach firmy HiPP, żywieniu i 

pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, zaproszeń na konferencje i szkolenia, materiałów 

promocyjnych i naukowych.  

Wyrażam zgodę na przesyłanie ww. komunikatów handlowych drogą elektroniczną na moje urządzenia 

końcowe (proszę zaznaczyć właściwe): 

 Adres mailowy 

 Numer telefonu 

 
 

………………………………    ……... ..………………………………. 
 

Data                                                                            Czytelny podpis 



W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) chcielibyśmy 

przekazać Państwu informacje na temat ochrony danych osobowych w związku z powyższym formularzem. 

 
Kim jesteśmy? 

HiPP Polska sp. z o.o. jest producentem żywności i środków pielęgnacyjnych dla niemowląt i małych dzieci. 
Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa lub pod adresem  
e-mail: hipp@hipp.pl lub odo@hipp.pl  

Jakie dane osobowe posiadamy i skąd je mamy? 
Posiadamy o Państwu te informacje, które podadzą nam Państwo w niniejszym formularzu.  

Do czego używamy Państwa danych osobowych? 
o Informacje oznaczone gwiazdką przetwarzamy w celu realizacji wysyłki magazynu Natal Serwis w oparciu o 

nasz uzasadniony interes, jakim jest realizacja formularzy zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
o Dodatkowo, w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Państwa danych w celach 

marketingowych, aby móc przekazywać dopasowane do Państwa potrzeb lub zainteresowań zawodowych 
informacje o produktach firmy HiPP, żywieniu i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, zaproszenia na 

konferencje i szkolenia, materiały promocyjne i naukowe, przetwarzamy wszystkie dane wskazane przez 

Państwa w formularzu. 
o Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach realizacji innych naszych prawnie uzasadnionych 

interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak:  
• przekazanie informacji i materiałów w odpowiedzi na Państwa prośbę, • dochodzenie lub obrona przed 
ewentualnymi roszczeniami • rozpatrywanie skarg • archiwizacja dokumentacji • tworzenie analiz lub 
statystyk, w tym prowadzenie analiz marketingowych lub zarządczych • zapewnienie rozliczalności (wykazania 

przez HiPP spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa)  

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu, a także zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Profilowanie 

polega na przetwarzaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych czynników Państwa dotyczących, w 
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa potrzeb zawodowych, preferencji lub 
zainteresowań związanych z wykonywanym zawodem, wiarygodności w życiu zawodowym, lokalizacji życia 
zawodowego.  

Jakie są Państwa prawa? 
Przysługuje Państwu prawo do:  
• żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, • żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • przenoszenia danych,  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

W jakich sytuacjach można sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych? 
Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:  
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów 
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją • dane osobowe przetwarzane są na 

potrzeby marketingu bezpośredniego  

Czy podanie danych jest niezbędne? 
Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane są nam niezbędne do wysyłki magazynu Natal Serwis, a także 

do kontaktowania się z Państwem i przekazywania informacji oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez 
HiPP, zgodnie z udzielonymi zgodami.  

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Udostępniamy dane osobowe:  
• podmiotom wspierającym HiPP w organizacji działań marketingowych (np. firmom organizującym w naszym 
imieniu konferencje lub inne wydarzenia, wysyłkę listów, a także firmom świadczącym dla nas usługi 
informatyczne, np. związane z przechowaniem danych)  

• spółkom z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych  

• właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa  

• dostawcom przesyłek, kurierom, Poczcie Polskiej  
HiPP może przekazywać dane do Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Przekazanie następuje w związku z art. 46 
ust. 2 lit. c) RODO (w oparciu o standardowe klauzule ochronne) oraz w oparciu Decyzję Komisji z dnia 26 lipca 

2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych 
osobowych w Szwajcarii – przekazanie jest niezbędne w celu wynikającym z uzasadnionego interesu 
Administratora jakim jest administracja i koordynacja działań podmiotów w ramach grupy kapitałowej  (art. 6 ust. 
1 lit f) RODO). 
 

Jak długo przechowywane są Państwa dane? 

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy prowadzić dystrybucję magazynu Natal Serwis oraz inne 
działania marketingowe, chyba że wcześniej cofniecie Państwo udzieloną zgodę lub, odpowiednio, skutecznie 
wyrazicie sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.  
W przypadku podniesionych roszczeń lub złożonych skarg, dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu 
rozstrzygnięcia sporu, załatwienia skargi lub przedawnienia roszczeń.  
 
Dziękujemy za zaufanie!  

mailto:hipp@hipp.pl
mailto:odo@hipp.pl

