
Regulamin projektu 

 

Ocena działania suplementu diety Vitapil® na podstawie badania trychologicznego  

od NutroPharma Sp. z o.o. 

 

1. Informacje ogólne. 

 

1.2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady projektu prowadzonego pod nazwą 

„Ocena działania suplementu diety Vitapil® na podstawie badania trychologicznego  

od NutroPharma Sp. z o.o." (dalej jako: "Projekt"). 

1.3. Organizatorem Projektu jest NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy  

ul. Jedności 10A, kod pocztowy 05-506 Lesznowola, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000030005, NIP: 5210087234, REGON: 002043806 (dalej zwana: 

„Organizatorem”). 

1.4. Celem Projektu jest ocena działania suplementu diety Vitapil® na podstawie badania 

trychologicznego. Ocena będzie możliwa poprzez udział ochotników w badaniu na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Udział w Projekcie jest dobrowolny.  

1.5. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Projekt nie stanowi także gry losowej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

2. Zasady uczestnictwa i przebieg. 

 

2.1. Projekt przeznaczony jest dla osób posiadających miejsce zamieszkania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.2. Projekt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które w chwili przystąpienia do Projektu 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.3. Udział w Projekcie jest bezpłatny oraz przewidziany jest wyłącznie dla ochotniczek 

spełniających kryteria określone w pkt 2.1 – 2.2. powyżej, u których w dniu dokonywania 

zgłoszenia do Projektu występuje pogorszenie kondycji włosów (włosy wypadające, 

przerzedzone, słabe, cienkie).  

2.4. Udział w Projekcie nie jest możliwy dla ochotniczek, które cierpią na schorzenia 

autoimmunologiczne, a szczególnie schorzenia dotyczące skóry i skóry głowy, 

schorzenia endokrynologiczne, lub które są w trakcie ciąży, laktacji, osób będących w 

trakcie radio i/lub chemioterapii, osób które odstawiły antykoncepcję hormonalną ponad 

pół roku temu (od momentu zgłoszenia udziały w badaniu), osób przyjmujących leki 

przeciwzakrzepowe, przeciwdepresyjne, retinoidy, osób w trakcie menopauzy, stosujące 

suplementy diety przez ostatnie 3 miesiące. 

.  

2.5. Projekt rozpoczyna się etapem rekrutacji ochotniczek oraz wypełnieniem przez 

ochotniczki Formularza, o którym mowa w pkt 2.10 Regulaminu, w tym ankiety 

potwierdzającej warunki udziału w Projekcie – w zakresie określonym w pkt 2.3 oraz 2.4 



Regulaminu. W trakcie wypełniania ankiety ochotniczki zobowiązane są do podania 

wyłącznie prawdziwych danych.   

2.6. Rekrutacja do udziału w badaniach rozpoczyna się w dniu 22.09.21 o godz. 17:00 i 

kończy się w dniu przyjęcia pierwszych ochotniczek do pierwszego badania 

trichoskopowego. Rekrutacja do udziału w Projekcie trwa do dnia 01.10.21 r. do godz. 

15:30.  

2.7. Po zakończeniu rekrutacji, ochotniczki zostaną losowo przydzielone przez Organizatora 

Projektu do dwóch grup – grupy (V) przyjmującej suplement diety Vitapil (1 kapsułka 

dziennie) albo grupy nie przyjmującej tego preparatu - grupa (O).  

2.8. Pierwsze badanie trichoskopowe w ramach Projketu odbędzie się po wypełnieniu 

Formularza i przydzieleniu uczestniczek do grup, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu, 

tj. w dniu 02.10.2021 r. i będzie obejmowało wszystkie uczestniczki tj. zarówno z grupy 

(V) jak i grupy (O).  

2.9. Drugie badanie trichoskopowe odbędzie się w terminie 4 miesięcy od pierwszego,  

tj. w dniu 02.02.22 roku i będzie wykonane z udziałem ochotniczek, które odbyły już 

pierwszą konsultację trichoskopową i przyjmowały regularnie suplement diety Vitapil ® 

- grupa (V), a także dla ochotniczek, które odbyły już pierwszą konsultację trichoskopową 

i nie przyjmowały następnie suplementu diety Vitapil ® - grupa (O). 

2.10. Ochotniczki przystępują do Projektu przez wypełnienie i wysłanie elektronicznego 

formularza (dalej: „Formularz”) zamieszczonego w Survio pod adresem: 

https://www.survio.com/survey/d/V4F2Y9U2D3Q1W0C5U. Wypełnienie Formularza 

polega na: 

 

a) uzupełnieniu, w odpowiednich polach, danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, adres korespondencyjny e-mail oraz telefon kontaktowy (pola 

obowiązkowe oznaczone są w treści formularza symbolem „*” jako wymagane); 

b) udzieleniu odpowiedzi na ankietę na temat zdrowia, w której będą weryfikowane 

kryteria udziału w Projekcie wynikające w pkt 2.3 oraz 2.4 Regulaminu;  

c) wyrażeniu zgód dotyczących przetwarzania podanych danych osobowych przez 

zaznaczenie odpowiednich opcji oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji 

Regulaminu.  

2.11. Organizator wskazuje, że udział w Projekcie będzie możliwy dla 40 ochotniczek, które 

zgłosiły udział w Projekcie na zasadach określonych w Regulaminie oraz spełniają 

kryteria udziału w Projekcie.  

2.12. Każda ochotniczka zakwalifikowana do badania na podstawie Formularza otrzyma na 

wskazany przez siebie adres e-mailowy specjalny kod oraz dostęp do Kalendarza dzięki, 

któremu będzie mogła umówić termin wizyty na pierwsze badanie trichoskopowe. 

2.13. O możliwości zapisu na drugie badanie uczestniczki zostaną poinformowane e-mailowo. 

Zarezerwowanie wizyty za pomocą kodu jest jednocześnie potwierdzeniem 

zakwalifikowania do badania. Akceptowane będą jedynie zgłoszenia wykonane za 

pomocą otrzymanego na adres poczty e-mail kodu. Identyfikacja zapisanych pacjentek 

na badanie również będzie odbywać się na podstawie otrzymanego kodu.  

https://www.survio.com/survey/d/V4F2Y9U2D3Q1W0C5U


2.14. Zgłoszenia będą przyjmowane do rozpoczęcia wykonywania badań trichoskopowych w 

terminie określonym w punkcie 0.8 niniejszego Regulaminu. 

2.15. Badania trichoskopowe będą wykonywane przez "Trichomedic" Kinga Estera Jach-

Skrzypczak z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A w Poznaniu, 60-529 

Poznań (REGON: 491998305, NIP: 737181287), po dokonaniu rezerwacji wizyty 

zgodnie z pkt 2.12 Regulaminu.  

2.16. Czynności w zakresie weryfikacji zakwalifikowania ochotniczek na badania 

trichoskopowe będą wykonywane przez Medical Partners spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Dolnej 17/1 w Warszawie,  00-773 

Warszawa (KRS: 0000414055, REGON: 146043051, NIP: 5213628713). 

2.17. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników projektu określone są w Zasadach 

przetwarzania danych osobowych przystępujących do Projektu (Klauzula informacyjna).  

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do Projektu (Klauzula 

informacyjna). 

 

1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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: 

„Rozporządzenie 2016/679”) przetwarzanych w związku z realizacją Projektu jest 

NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, kod pocztowy 

05-506 Lesznowola.  

1.2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym 

można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl oraz pod numerem telefonu: 

(22) 380 48 00.  

1.3. Uczestnicy Projektu są identyfikowani przy użyciu danych osobowych podanych 

w formularzu zgłoszeniowym, a następnie wysłanych do Organizatora. 

1.4. Przesłanie danych za pośrednictwem udostępnionego formularza możliwe jest po 

wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w  formularzu zgłoszeniowym przez Administratora danych w celu wykonania 

koniecznych czynności związanych z realizacją Projektu. 

1.5. Osoba, która wypełnia formularz zgłoszeniowy może wyrazić dobrowolnie zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych, w 

tym otrzymywaniu informacji handlowych od Organizatora drogą elektroniczną.  

1.6. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu wydania kodu 

umożliwiającego zapis na wizytę trychologiczną w "Trichomedic" Kinga Estera Jach-

Skrzypczak z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A w Poznaniu, możliwości 

telefonicznego i e-mailowego potwierdzenia wizyty przez Administratora danych 

osobowych, a także weryfikacji ochotniczek w zakresie spełniania wymogów udziału w 

Projekcie w zakresie wymogów określonych w pkt. 2.3 oraz 2.4 Regulaminu Projektu.   

mailto:iod@nutropharma.pl


1.7. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych zwykłych w celu udziału 

w badaniu jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

2016/679). Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony, ustalenia i ew. 

dochodzenia roszczeń przez Administratora tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Podstawą przetwarzania 

danych w celach marketingowych (wysyłka informacji handlowych) jest zgoda (art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) w związku z prawnie uzasadnionymi interesami 

realizowanymi przez Administratora danych osobowych.  

1.8. W zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących kryteriów udziału w 

Projekcie, czyli danych szczególnych kategorii ochotniczek (danych dotyczące ich 

zdrowia w związku z prowadzonym badaniem trychologicznym) – w zakresie 

określonym w pkt 2.3 oraz 2.4 Regulaminu  Projektu jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą (podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679).  

1.9. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją Projektu mogą być podmioty, 

którym powierzono lub udostępniono dane osobowe w związku z prowadzoną przez 

Administratora bieżącą działalnością tj. dostawcom usług telekomunikacyjnych, 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania, w tym do 

skierowania na badania określone w Regulaminie lub do zrealizowania obowiązków 

ciążących na Administratorze. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane w 

szczególności podmiotowi udostępniającemu narzędzie umożliwiające wypełnienie 

ankiet służących do weryfikacji przez Administratora warunków do udziału w Projekcie 

tj. Survio s.r.o. z siedzibą przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy. Dane mogą zostać także 

udostępnione  w ograniczonym zakresie na rzecz Medical Partners spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Dolnej 17/1 w Warszawie, 00-773 

Warszawa, w celu weryfikacji czy ochotniczki, które zgłaszają się w celu udziału w 

badaniu zostały na te badania zakwalifikowane. 

1.10. Administrator danych osobowych informuje także, że mają Państwo prawo do wycofania 

zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na ważność przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem. Udzielona zgoda ograniczona jest do przetwarzania 

danych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, a dane osobowe zebrane podczas Projektu 

nie będą przekazywane poza UE ani EOG.  

1.11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych,  

a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia 2016/679, przy czym prawo 

sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw 

i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez 

Administratora danych osobowych. 

1.12. Wszelkie prawa osób, których dane dotyczą, w tym prawo do wycofania zgody można 

realizować na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt 1.2 



niniejszej Klauzuli, a także na adres Administratora danych podany w pkt. 1.1 niniejszej 

Klauzuli.   

1.13. Podanie danych osobowych przez osobę chcącą wziąć udział w projekcie jest w pełni 

dobrowolne ale niezbędne do zapisania się na wizytę trychologiczną i wzięcie udziału w 

projekcie „Ocena działania suplementu diety Vitapil® na podstawie badania 

trychologicznego”.  

1.14. W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.  

1.15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


