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FORMULARZ  ZGŁOSZENIA MÓJ DIAHEM 

                 www.klient.diahem.pl 

 
  
 
 

 

Nazwa oraz adres Klienta: 
 
 
 
 

 

Adres e-mail: 
 
 

Imię i nazwisko osoby 
wnioskującej o dostęp, 
stanowisko: 

 
 

Wnioskuję o dostęp do platformy: 
 

 Dotyczy użytkowników produktów do badań w immunologii transfuzjologicznej 
DiaMed GmbH Szwajcaria / Bio-Rad Laboratories Inc 

 

 Dotyczy użytkowników biorących udział w programie zewnętrznej kontroli jakości 
DiaMed Quality Control Survey 

 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia mi korzystania 
z platformy Mój DiaHem na stronie internetowej www.klient.diahem.pl 

 
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w tym informacji handlowych oraz newsletterów. 

 
 
 
  

 

 

UWAGA! 

Data, pieczątka oraz podpis Klienta 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie pocztą na adres: al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków, faksem pod numer 
12 416 36 92 lub mailem na adres: ochronadanych@diahem.pl. Na podstawie powyższych danych firma DiaHem prześle, na 
wskazany przez Państwa adres e-mail, wygenerowany Login oraz Hasło do platformy Mój DiaHem (www.klient.diahem.pl). 

 

********************************************* WYPEŁNIA DIAHEM ********************************************* 
 

Platforma Login: Hasło: 

MÓJ DIAHEM   

KONTROLA ZEWNĘTRZNA  Osobna wiadomość e-mail na adres  
w formularzu, z linkiem generującym hasło  

 
  

        
 

 
 

Data, pieczątka oraz podpis  Diahem

http://www.klient.diahem.pl/
http://www.klient.diahem.pl/
mailto:ochronadanych@diahem.pl
http://www.klient.diahem.pl/
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
na potrzeby użytkowania platformy Mój DiaHem 

oraz przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie 
Ogólne”) informujemy, że: 

 
I. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, wspólne cele przetwarzania, ścisłą współpracę oraz 

zapewnienie Pani /Panu możliwie najlepszej obsługi Pani /Pana dane będą przetwarzane przez dwóch 
Współadministratorów, którymi są: 

 
a. DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres aleja Słowackiego 64, 

30-004 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000075557, REGON 351615528, NIP 6782716281, o kapitale 
zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych; 

 

b. DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach, Szwajcaria, wpisaną 
do Rejestru Handlowego Kantonu Zürych pod numerem CHE-103.032.128, kapitał akcyjny 
100.000,00 CHF, NIP: PL5262960910, adres do korespondencji: al. Słowackiego 64, 30-004 
Kraków. 

II. Dane osobowe, które zostały nam przekazane, będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani /Panu 
użytkowania platformy Mój DiaHem (www.klient.diahem.pl) oraz umożliwiania nam przekazywania Pani / 
Panu informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym informacji handlowych oraz 
newsletterów. 

III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez nas jest 
niezbędne do zapewnienia Pani / Panu dostępu do platformy Mój DiaHem oraz do przekazywania Pani / Panu 
informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym informacji handlowych oraz newsletterów. 

IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez nas do dnia obowiązywania umowy z naszymi firmami 
lub wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. 

V. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi 
współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w prowadzeniu spraw księgowo-podatkowych oraz dostawcy 
usług z zakresu wsparcia IT. Dostęp ten jest ograniczony i zapewniany jest wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do realizacji na naszą rzecz usług a stosowane zabezpieczenia zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo 
przetwarzanych danych. Ze względu na międzynarodową działalność naszych firm dane osobowe mogą być 
przekazywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Szwajcarii). W takim 
przypadku zobowiązujemy się wdrażać i stosować odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych 
klauzul ochrony danych przyjętych przez UE dla zapewnienia przetwarzania tych danych w sposób zgodny 
z właściwymi przepisami obowiązującego prawa i innymi regulacjami do których spełnienia jesteśmy 
zobowiązani. 

VI. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania   – 
w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

VII. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

IX. Pytania dotyczące przetwarzania przez nas Pani /Pana danych osobowych, żądania związane z ich 
przetwarzaniem w tym wycofanie zgody można przesłać e-mailem na adres: ochronadanych@diahem.pl, 
pocztą tradycyjną na adres: Dane Osobowe, DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., al. Słowackiego 64 (lub 
DiaHem AG Diagnostic Products), 30-004 Kraków lub zgłosić osobiście stawiając się w firmie DiaHem 
Diagnostic Products Sp. z o.o. (lub DiaHem AG Diagnostic Products). 

http://www.klient.diahem.pl/
mailto:ochronadanych@diahem.pl

