REGULAMIN „FORMUŁA WSPARCIA EDUKACYJNEGO I MEDYCZNEGO EDUCATOR MMM19”
1. Pomysłodawcą oraz właścicielem konceptu intelektualnego o nazwie „Formuła wsparcia
edukacyjnego i medycznego” oraz akronimie „EDUCATOR MMM19” są Organizatorzy badania
„MAY MEASUREMENT MONTH 2019 (MMM19)”, w wolnym polskim tłumaczeniu „MAJ
MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2019 roku (MMM19)”: International
Society of Hypertension (ISH) - The Conference Collective Limited, 8 Waldegrave Road,
Teddington, Middlesex, TW11 8GT, UK, reprezentowane w Polsce przez International Society of
Hypertension - Regional Advisory Group Europe (RAG-ISH Europe): prof. nadzw. dr hab. n. med.
Jacka Jóźwiaka, prof. dr hab. n. med. Jolantę Małyszko oraz dr n. med. Mirosława Masteja.
2. Formuła EDUKATOR MMM19 jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów medycznych
(lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, studentów kierunków
medycznych), którzy jako Badacze wezmą udział w badaniu MMM19.
3. Formuła EDUCATOR MMM19 zasilana jest przez Partnerów Naukowych, Partnerów Badania oraz
Patronów Medialnych.
4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w badaniu MMM19 oraz w formule EDUCATOR MMM19
jest elektroniczne zgłoszenie swojego udziału na stronie www.mmm19.pl oraz zarejestrowanie
się w ogólnoświatowej aplikacji MayMeasure.
5. Elementy formuły EDUCATOR MMM19 będą dostępne jedynie dla tych Badaczy, którzy dokonają
zgodnie z Protokołem Badania MMM19 rekrutacji co najmniej 30 badanych, przeprowadzając
u nich pomiary ciśnienia krwi oraz wprowadzając do aplikacji MayMeasure anonimowe dane
dotyczące stanu ich zdrowia.
6. Niezależnie od tego wszyscy Badacze, którzy dokonają rekrutacji co najmniej 15 badanych,
otrzymają Certyfikat Badacza MMM19. Przekazanie Certyfikatu Badacza MMM19 odbywać się
będzie drogą elektroniczną, w oparciu o adresy e-mail Badaczy, zapisane w systemach
elektronicznych na etapie zgłoszenia i rejestracji do badania MMM19.
7. Organizatorzy formuły EDUCATOR MMM19 zastrzegają, że dla 28 najaktywniejszych Badaczy
MMM19 w Polsce, legitymujących się największą liczbą rekrutowanych badanych, przyznanych
zostanie kolejno (poczynając od największej liczby przebadanych osób), odpowiednio 28
następujących po sobie elementów formuły EDUCATOR MMM18:
a. 3 ciśnieniomierze MICROLIFE WATCH BP OFFICE z funkcją mierzenia ciśnienia na obu
przedramionach;
b. 10 ciśnieniomierzy MICROLIFE BP A6 BT (AFIB) z funkcją monitorowania migotania
przedsionków;
c. 5 egzemplarzy podręcznika medycznego „Interna Szczeklika 2018/2019. Podręcznik chorób
wewnętrznych”;
d. 10 bezpłatnych zaproszeń na kongresy organizowane w 2019/2020 roku przez Polskie
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie
Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne oraz Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce.

8. Wśród pozostałych uczestników formuły EDUCATOR MMM19, którzy dokonają rekrutacji co
najmniej 30 pacjentów, rozlosowanych zostanie 95 elementów formuły wsparcia edukacyjnego i
medycznego w postaci:
a. 40 ciśnieniomierzy typu MICROLIFE BP A6 BT (AFIB) z funkcją monitorowania migotania
przedsionków;
b. 15 egzemplarzy podręcznika medycznego „Interna Szczeklika 2018/2019;
c. 20 egzemplarzy poradnika medycznego „Dbaj o swoje serce”
d. 20 egzemplarzy podręcznika medycznego „EKG w praktyce”.
9. Organizatorzy formuły EDUCATOR MMM19 zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia
dodatkowych materiałów formuły wsparcia edukacyjnego i medycznego, o czym powiadomią za
pomocą stosownej adnotacji na stronie www.mmm19.pl.
10. Przyznanie Badaczom elementów formuły EDUCATOR MMM19 odbędzie się nie później niż do
dnia 30 czerwca 2020 roku.
11. W terminie tym, w oparciu o adresy e-mail pozyskane na etapie zgłoszenia i rejestracji do
badania MMM19, Badacze MMM19 spełniający kryteria opisane w pkt. 4 - 6 zostaną
powiadomieni imiennie o przyznanych im zgodnie z niniejszym regulaminem elementach formuły
EDUCATOR MMM19.
12. Weryfikacja Badaczy MMM19, którzy otrzymają elementy formuły EDUCATOR MMM19, odbywać
się będzie na podstawie danych pozyskanych na etapie zgłoszenia i rejestracji do badania
MMM19 (w tym imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu lub numeru indeksu
studenckiego, adresu e-mail) oraz w oparciu o ilości rekordów rekrutowanych badanych,
przesłanych poprzez aplikację MayMeasure.
13. Elementy formuły EDUCATOR MMM19 zostaną dostarczone Badaczom osobiście przez
przedstawicieli Organizatorów badania MMM19 w Polsce.
14. W razie pytań lub uwag do niniejszego Regulaminu wskazany jest kontakt e-mail na adres:
polska@mmm19.pl.
15. Oryginalny Protokół Badania w języku angielskim zamieszczony jest na stronie
www.maymeasure.com. Wyciąg z protokołu Badania w języku polskim znajduje się na stronie
www.mmm19.pl w zakładce „O badaniu MMM19”. Zapoznanie się z pełną wersją Protokołu
Badania wymaga przesłania pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem na adres e-mail:
polska@mmm19.pl.
16. Badanie MMM19 w Polsce odbywa się w oparciu o pozytywną opinię Komisji Bioetycznej
właściwej dla Głównego Badacza w Polsce. Zapoznanie się z opinią Komisji Bioetycznej wymaga
przesłania pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem na adres e-mail: polska@mmm19.pl.
17. Wszelkie ewentualne zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej
i zamieszczenia na stronie www.mmm19.pl.

KLAUZULA POUFNOŚCI BADANIA MMM19
Poniżej zamieszczono podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych, dostarczanych przez
Państwa podczas korzystania z serwisu www.mmm19.pl, administrowanego przez International
Society of Hypertension – Regional Advisory Group Europe (RAG-ISH Europe). Akceptując ten
komunikat, zgadzają się Państwo na wskazane poniżej rozwiązania i działania.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych związane jest z organizacją badania May
Measurement Month 2019 (MMM19), w polskim tłumaczeniu Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego w roku 2019 (MMM19), którego pomysłodawcą i realizatorem jest
International Society of Hypertension (ISH) oraz obowiązującym w Polsce od dnia 25 maja 2018
Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest International Society of Hypertension (ISH),
The Conference Collective Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex, TW11 8GT,
United Kingdom, reprezentowane w Polsce przez Regional Advisory Group Europe (RAG-ISH
Europe) i dalej przez Głównego Badacza MMM19 w Polsce – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacka
Jóźwiaka, Instytut Medycyny, Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet
Opolski, ul. Oleska 48, 45 - 052 Opole .
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, RAG-ISH Europe i Główny Badacz
MMM19 w Polsce, powołali Inspektora Ochrony Danych MMM19 (IOD MMM19), z którym mogą
się Państwo skontaktować:
a. Pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MMM19, Instytut Medycyny, Zakład
Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45 - 052
Opole
b. Drogą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@mmm19.pl
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez RAG-ISH Europe w celu:
a. Zawarcia i wykonania umowy dotyczącej organizacji badania MMM19 – przez okres
poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna –
Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];

b. Archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków prawnych leżących po
stronie RAG-ISH Europe, związanych z tworzeniem i organizacją badania MMM19 – przez
okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia –
wykonywanie obowiązków nałożonego przepisami prawa];
c. Weryfikacji anonimowych danych klinicznych pacjentów, przekazywanych przez Państwa do
badania MMM19 – przez okres niezbędny do dokonania takiej weryfikacji przy zawarciu,
wykonywaniu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy [podstawa prawna – Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
d. Marketingu bezpośredniego, związanego z działalnością RAG-ISH Europe, w tym
automatycznego dopasowywania treści marketingowych do Państwa potrzeb (tak zwane
profilowanie) – przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f)
Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu
bezpośredniego];
e. Tworzenia analiz prowadzenia badania MMM19 na potrzeby wewnętrzne RAG-ISH Europe –
przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach a), b), c), d) [podstawa prawna Art. 6
ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci
optymalizacji prowadzonej działalności];
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a. Prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie
sprzeciw wobec przetwarzania przez RAG-ISH Europe Państwa danych osobowych za
wyjątkiem sytuacji, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności, aby RAG-ISH Europe nadal przetwarzało Państwa dane
osobowe;
b. Prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od RAG-ISH
Europe potwierdzenia, że RAG-ISH Europe przetwarza Państwa dane osobowe, przy czym
mają Państwo również prawo uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych
osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje Art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
c. Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby RAG-ISH Europe
niezwłocznie sprostowało Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe.
d. Prawo do uzupełnienia danych osobowych – mają Państwo prawo zażądać, aby RAG-ISH
Europe uzupełniło niekompletne dane osobowe.
e. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo
zażądać, aby RAG-ISH Europe niezwłocznie usunęło Państwa dane osobowe pod warunkiem
spełnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:


Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały
zebrane lub są przetwarzane;



Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a RAG-ISH Europe nie
ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw do ich przetwarzania;



RAG-ISH Europe przetwarzało Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;



RAG-ISH Europe musi usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie
nałożonego na RAG-ISH Europe obowiązku;

RAG-ISH Europe może Państwu odmówić realizacji „prawa do bycia zapomnianym", powołując się na
Art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
f. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby RAG-ISH
Europe ograniczyło przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących
przypadkach:


Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które RAG-ISH
Europe przetwarza;



Jeśli RAG-ISH Europe przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a
sprzeciwiają się Państwo aby RAG-ISH Europe je usunęło, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystania;



Jeśli RAG-ISH Europe nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;



Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez RAG-ISH Europe Państwa
danych osobowych;

RAG-ISH Europe może przetwarzać Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych
w Art. 18 ust. 2 Rozporządzenia, nawet jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
g. Prawo do przeniesienia danych – mają Państwo prawo, aby otrzymać od RAG-ISH Europe
dane osobowe lub upoważnić RAG-ISH Europe do przesłania Państwa danych osobowych
innemu administratorowi (w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie i o ile
przesłanie jest możliwe technicznie), przy czym przeniesieniu będą podlegać wyłącznie dane
osobowe spełniające łącznie następujące warunki:


Aktualne przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa
zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;



Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z umową lub na podstawie zgody.
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h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z prawa/praw, które zostały opisane powyżej, mogą się
Państwo skontaktować z RAG-ISH Europe w jeden z wybranych sposobów:
a. Pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MMM19, Instytut Medycyny, Zakład
Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45 - 052
Opole.
b. Drogą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@mmm19.pl
7. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, RAG-ISH Europe udzieli Państwu
odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie
miesiąca od dnia otrzymania żądania.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. Podmioty przetwarzające dane w imieniu RAG-ISH Europe:



Podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne RAG-ISH Europe oraz
świadczące RAG-ISH Europe usługi z zakresu IT;



Podmioty wspomagające RAG-ISH Europe w obsłudze Państwa korespondencji oraz
podmioty świadczące RAG-ISH Europe usługi z zakresu „biura obsługi klienta”;



Podmioty świadczące RAG-ISH Europe usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc
prawną, podatkową i rachunkową;



Podmioty świadczące RAG-ISH Europe usługi archiwizacji dokumentów;



Podmioty współpracujące z RAG-ISH Europe przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych i prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;



Podmioty współpracujące z RAG-ISH Europe lub działające na zlecenie RAG-ISH Europe, w
tym agencje badawcze, marketingowe, reklamowe i organizujące akcje promocyjne oraz
edukacyjne.

b. Inni administratorzy przetwarzający dane w swoim imieniu:


Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską;



Podmioty prowadzące działalność płatniczą.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy z
RAG-ISH Europe dotyczącej organizacji badania MMM19. Brak wskazania powyższych danych
będzie uniemożliwiał zawarcie umowy.

