
 

REGULAMIN ZAMKNIĘTEJ STREFY BADAŃ 
„Mamy zaćmę na oku” 

 
Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w strefie badań, którego Organizatorem jest 
Alcon Sp. z o.o. („ Organizator”) natomiast Wykonawcą Moodu studio sp. z o.o, na zlecenie 
Organizatora . Na zamkniętą strefę badań składają się w zależności od miejsca akcji :  

• Bydgoszcz  19.11, Włocławek  22.11, Gdańsk 26.11, Kielce 30.11 – namiot zadaszenie oraz 
wyznaczona powierzchnia w ośrodku Polskiego Związku Niewidomych, w których znajdują 
się dwa stanowiska do badań  

• Konin 23.11, Pieńsk 24.11, Biała Podlaska 29.11, Krosno 1.12, Żywiec 2.12, Skierniewice   
3.11 - namiot/ zadaszenie oraz pojazd ciężarowy zwany Zaćmobusem, w którym znajduje się 
jeden mobilny gabinet. 

 
1. Wstęp do „Strefy badań” możliwy będzie w godzinach 09:00-19:00, zgodnie z 

harmonogramem działania „Strefy badań” 
• Bydgoszcz  19.11 
• Włocławek  22.11 
• Konin 23.11  
• Pieńsk 24.11 
• Gdańsk 26.11 
• Biała Podlaska 29.11 
• Kielce 30.11 
• Krosno 1.12 
• Żywiec 2.12 
• Skierniewice  3.12 

2. Podczas jednego dnia działania „Strefy badań”, personel medyczny jest w stanie przebadać 
określoną liczbę osób, w zależności od miasta: 
• Bydgoszcz  19.11, Włocławek  22.11, Gdańsk 26.11, Kielce 30.11 – 80 osób 
• Konin 23.11, Pieńsk 24.11, Biała Podlaska 29.11, Krosno 1.12, Żywiec 2.12, Skierniewice   

3.11 – 40 os 
3. Badanie okulistyczne jest dobrowolne, nieodpłatne.  

 
4. Zakres badania okulistycznego wykonywanego  w „Strefie badań” : autorefraktometria, 

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, sprawdzenie ostrości wzroku z korekcją wg odczytu z 
autorefraktometru, badanie w lampie szczelinowej, bez mydriazy, badanie dna oka. 
 

5. Wejście na teren oznaczone jako „Strefa Badań” jest równoznaczne z udzieleniem przez 
Uczestnika zgody, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) tj. zgody na wykorzystanie 
wizerunku  w postaci zdjęć lub/i nagrań i wykorzystanie ich w związku z działaniami 
marketingowymi i promocyjnymi przez Wykonawcy   Moodu studio sp. z o.o. 

 
6. Zgoda, o której mowa w pkt. 5 powyżej obejmuje wykorzystanie, rozporządzanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie, publiczne udostępnianie wykonanych zdjęć za pośrednictwem 



dowolnego medium (w tym internetu, social mediów), jak również i w formie drukowanej, w 
celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, handlowych z przeznaczeniem 
zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym m.in.: 
 
a) obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek Uczestnika (wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału albo egzemplarzy opracowania),  
b) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w postaci zdjęć, na których jest utrwalony 

wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów i nagrań wszelkimi dostępnymi w dacie 
sporządzania umowy technikami i metodami (wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną analogową, audiowizualną, 
cyfrową i światłoczujną, zapisu magnetycznego i elektronicznego, na nośnikach 
audiowizualnych, na DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie 
analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz 
odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów 
lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach), 

c) rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi 
w ramach realizacji sesji i nagrań, o których mowa w § 1; (w tym rozpowszechnianie w 
mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, publicznych, 
portalach społecznościowych m.in. Facebook, YouTube, Instagram oraz na antenie TV; 
prasie, broszurach, ulotkach, katalogach, kartach katalogowych, plakatach, gadżetach i 
materiałach reklamowo – promocyjnych, winietach do programów, utworach zbiorowych, 
gazetach i czasopismach oraz publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
wprowadzanie do pamięci komputera, odtworzenie oraz nadawanie reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie zdjęć przez Internet i sieci teleinformatyczne, w tym również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii 
ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne 
(mms). 

 
7. Zgoda, o której mowa w pkt. 5 powyżej wyrażona zostaje z tym zastrzeżeniem, że wykonane 

fotografie ani nagranie nie będą przedstawiać Uczestników w sytuacji: 
a) ośmieszającej, niegodnej, skandalizującej, kompromitującej bądź zniesławiającej, 
b) propagującej przemoc, nienawiść, dyskryminację, pornografię, narkotyki, alkohol. 

 
8. Zgoda, o której mowa w pkt 5 uprawnia do nieodpłatnego gromadzenia, wykorzystywania  

i przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Wykonawcę i Organizatora i udzielana jest 
bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych. 

  
9. Uczestnicy akcji mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora. 

 
10. Osoby przebywające na terenie „Strefy badań” mają obowiązek stosowania się do zaleceń 

pracowników obsługi, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 
 

11. Na teren „Strefy badań” zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie 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. 



 
 
12. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu a także podporządkowywać się poleceniom pracowników obsługi strefy. 
 

13.  Wykonawca może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej 
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać 
zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych 
prawem wypadkach. 

 
14. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie. 
 

15. Ze „Strefy badań” będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 
publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem „Strefy badań”. 

 
16. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji. 
 

17. W związku z epidemią Covid-19, Wykonawca  jest zobowiązany zachować wymagane środki 
bezpieczeństwa i jednocześnie jest uprawniony, aby przypominać uczestnikom o ich 
stosowaniu.  

 
18. Wraz z uczestnictwem i wejściem do „Strefy badań”, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać 

poniższych zasad: 
a) obowiązkowo zasłaniać usta i nos przez cały czas trwania badania, tak jak wskazują to 

wytyczne sanitarne ( instrukcja słowno-graficzna poniżej) 

 
b) zachować dystans 2 m między Uczestnikami  
c) stosować płyny do dezynfekcji dłoni, które znajdują się we wszystkich wymaganych 

miejscach. ( instrukcja słowno-graficzna poniżej) 



 
 

Obowiązek informacyjny w zakresie działań edukacyjnych  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alcon Polska Sp. z o.o ul. Marynarska 
15, KRS: 0000060964 , NIP: 5271093105 , REGON: 01142941800000 na którego zlecenie działa 
Moodu Studio sp. z  o.o ul. Zwoleńska 81E, 04 – 761 Warszawa, KRS: 0000334434, REGON: 
28041837200000, NIP: 5783052078, jako Wykonawca /Podmiot Przetwarzający. 
 Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celach działań edukacyjnych 
w zakresie akcji „Mamy zaćmę na oku” przez Organizatora, polegających na publikacji zdjęć na 
polach eksploatacji zgodnie z zakresem wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust 1 lit f RODO. 
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z 
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych-alcon@Alcon.com   lub 
listownie na adres siedziby Administratora. 
   
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, do momentu wycofania zgody.  
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.   
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego.   
9. Administrator zlecił przeprowadzenie badań Wykonawcy /Podmiotowi Przetwarzającemu 
będącemu Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udzielaniem świadczenia 
medycznego. 
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Obowiązek informacyjny w zakresie wykonania badania: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alcon Polska Sp. z o.o ul. Marynarska 
15, KRS: 0000060964 , NIP: 5271093105 , REGON: 01142941800000 na którego zlecenie działa 
Moodu Studio sp. z  o.o ul. Zwoleńska 81E, 04 – 761 Warszawa, KRS: 0000334434, REGON: 
28041837200000, NIP: 5783052078, jako Wykonawca /Podmiot Przetwarzający. 
 
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z 
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych-alcon@Alcon.com  lub 
listownie na adres siedziby Administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia 
medycznego. 
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 
a) w celu realizacji świadczeń zdrowotnych - w tym w celu prowadzenia dokumentacji 
medycznej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, 
b) gdy cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, polegających na dochodzeniu roszczeń 
oraz obroną przed roszczeniami; 
5. W zakresie informacji identyfikacyjnych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych 
podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może 
uniemożliwić realizację świadczenia; 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem 
oraz mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami; 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: 
a) okres odpowiadający czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje 
art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez 
okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z 
wyjątkami wskazanymi w ww.  
b) przez okres niezbędny do zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz obroną przed 
roszczeniami. 
8. Posiada   Pani/Pan   prawo żądania   dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   a   także   
ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  do żądania  ograniczenia  
przetwarzania,  a  także  sprzeciwu  na  przetwarzanie,  przy  czym  przysługuje ono  jedynie  w  
sytuacji,  jeżeli  dalsze przetwarzanie  nie  jest  niezbędne  do  wywiązania  się przez Administratora 
z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują inne  nadrzędne  prawne podstawy przetwarzania; 
9. Przysługuje   Pani/Panu   prawo   wniesienia   skargi   na   realizowane   przez   Administratora 
przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl); 
10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane do państwa trzeciego w celu przekazania 
dokumentacji medycznej lub/i kontynuacji leczenia. 
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 
 

 
 

 

mailto:ochrona.danych-alcon@Alcon.com

