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DOKUMENT PRZEKAZANIA GLUKOMETRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................ 
Podpis osoby przekazującej 
(wypełnić tylko w przypadku osobistego przekazania pacjentowi) 
 
Szanowni Państwo, 
 
Jeżeli chcieliby Państwo zarejestrować swój glukometr, prosimy o wypełnienie powyższego formularza i wyrażenie (podpisanie) 
poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie odesłanie tego formularza na adres: 
 
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o. o. 
Al. Jerozolimskie 98 
00-807 Warszawa 
 
Rejestracja glukometru pozwoli nam obsługiwać gwarancję i kontaktować się z Państwem w sprawach jakości produktu i 
ewentualnego wsparcia. 
 
Jeżeli dodatkowo chcieliby Państwo otrzymywać na podany adres email lub w wiadomości SMS materiały edukacyjne na temat 
cukrzycy oraz materiały reklamowe dotyczące produktów marki Ascensia, prosimy dodatkowo o wyrażenie (podpisanie) poniższej 
zgody na otrzymywanie materiałów edukacyjnych i reklamowych przez e-mail lub SMS. 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych w ramach aplikacji mobilnej Contour Diabetes  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG z siedzibą w Bazylei, pod adresem: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Szwajcaria, moich 
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych o stanie zdrowia 
zgromadzonych za pośrednictwem  lub wprowadzonych do aplikacji mobilnej Contour Diabetes, służących do monitorowania 
poziomu glukozy we krwi i zarządzania cukrzycą, obejmujących informacje na temat typu cukrzycy, leków, insuliny, żywienia i 
ćwiczeń, adresu szpitala(-i) i dat hospitalizacji, informacji od pracowników ochrony zdrowia, odczytów poziomu glukozy we krwi, 
danych A1c, numeru modelu, numeru seryjnego i ustawień glukometru  
 
Podpis: ........................................................ Data: ……………. 
 
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub w wiadomości SMS publikacji i 
informacji zawierających materiały edukacyjne i reklamowe dotyczące aplikacji mobilnej Contour Diabetes wysyłanych przez 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG z siedzibą w Bazylei, pod adresem: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Szwajcaria, 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   
 
Podpis: ........................................................ Data: ……………. 
 
 
 
 
 
 
 

Data przekazania/otrzymania glukometru:  

Miejsce przekazania (wypełnić tylko w przypadku 

osobistego przekazania pacjentowi): 
Pieczątka: 
 
 

Imię i Nazwisko:  

Adres - ulica, miasto, kod:  

Tel.:  

Adres e-mail:  

Contour Plus One nr serii - LOT:  
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Informacja o administratorze danych osobowych 
 
 
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach aplikacji mobilnej Contour Diabetes, administratorem Pana/Pani 
danych osobowych będzie Ascensia Diabetes Care Holdings AG z siedzibą w Bazylei, pod adresem: Peter Merian-Strasse 90, 
4052 Basel, Szwajcaria. 
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi aplikacji mobilnej Contour Diabetes, zgodnie z polityką prywatności 
aplikacji mobilnej Contour Diabetes dostępną pod adresem http://www.diabetes.ascensia.pl/produkty/system-contour-
plus/contour-plus-one/  a także w celu marketingu aplikacji mobilnej Contour Diabetes. Przysługiwać będzie Panu/Pani prawo 
dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na 
przetwarzanie danych może być wycofana w każdym czasie. 
 
 
 


