Magazyn o życiu ze stomią,
specjalnie dla stomików
i ich bliskich.

Znajdziecie w nim odpowiedzi
na nurtujące Was pytania.
współpracują z nami:
• pielęgniarki stomijne,
• lekarze, psycholodzy,
• eksperci telefonicznego centrum
Pacjenta coloplast,
• dietetycy i ﬁzjoterapeuci.

W „Kolorach Życia” dowiesz się:

jak prawidłowo
dobrać sprzęt
stomijny
i dopasować
go do kształtu
ciała

w jaki sposób
pielęgnować
skórę wokół
stomii, aby
uniknąć
podrażnień

jak powinna
wyglądać dieta
osoby ze stomią
– co jeść,
a czego unikać

czy można być
aktywnym
fizycznie mając
stomię, jakie
sporty można
uprawiać

jak radzić
sobie
w trudnych
sytuacjach
i gdzie szukać
pomocy

Jeżeli chcecie regularnie otrzymywać „Kolory Życia”, wypełnijcie i odeślijcie do nas
KuPON PRENuMERAtY, który znajduje się na odwrocie, w załączonej kopercie
zwrotnej, na adres: Coloplast Sp. z o.o. ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.
Redakcja „Kolorów Życia”

Kupon prenumeraty magazynu „Kolory Życia”
W celu otrzymania prenumeraty prosimy o wypełnienie
poniższych danych korespondencyjnych i odesłanie na adres
Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa:
Imię

Nazwisko

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

–

Pamiętaj!

Wystarczy,
że odeślesz
do nas kupon
tylko 1 raz

Miejscowość

Prosimy o podanie następujących dodatkowych danych, jeśli jest Pani/Pan
zainteresowana/y otrzymaniem, oprócz magazynu „Kolory Życia”, informacji
i materiałów na temat produktów dopasowanych do Pani/Pana potrzeb:
Rodzaj stomii:
Data urodzenia

kolostomia

.

ileostomia

.

Nr telefonu

urostomia
Data operacji

.

.

Adres e-mail

PROSIMY o zaznaczenie PONIŻSZYCH ZGÓD
Tak, chcę otrzymywać, oprócz prenumeraty magazynu „Kolory Życia”, informacje i materiały na temat produktów dopasowanych do moich potrzeb. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Coloplast Sp.
z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym przekazanych przeze mnie
informacji mogących dotyczyć mojego stanu zdrowia, w celu dostarczania mi dostosowanych do moich
potrzeb materiałów edukacyjnych oraz informacji o produktach Coloplast.
 yrażam zgodę na przesyłanie przez Coloplast Sp. z o.o. informacji handlowych oraz marketingowych za
W
pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych oraz z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji
(e-mail oraz SMS lub MMS).

PROSIMY O PODPISANIE
w tym miejscu

………………………………………………………………………………..
Data i podpis

Informujemy że administratorem Państwa danych osobowych jest Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, 01-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118096, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
5272305360 oraz numer statystyczny REGON 016306100 (dalej jako „Coloplast”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdą Państwo
na stronie internetowej Coloplast pod adresem: www.coloplast.pl.
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowi uzasadniony prawnie interes Coloplast związany z realizacją prośby o wysyłkę prenumeraty oraz zgody zawarte w niniejszym formularzu. Przekazane dane będą przetwarzane w celu dystrybucji magazynu “Kolory Życia” oraz w celu
przekazania informacji na temat produktów dostosowanych do Pani/Pana indywidualnych potrzeb przez czas niezbędny do realizacji tych celów
i w granicach udzielonych zgód, w tym do czasu zaprzestania przez Coloplast Sp z o.o. realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub do czasu cofnięcia zgody/zgód lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez partnerów świadczących na rzecz Coloplast usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie
systemów informatycznych), nie będą natomiast przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani organizacji międzynarodowych.
Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, do ich przenoszenia a także do ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w razie cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania ze wskazanych powyżej
uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Coloplast Sp. z o.o. prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 0 800 269 579, w siedzibie Coloplast Sp. z o.o. pod adresem: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa lub drogą elektroniczną:
daneosobowe@coloplast.com. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że działania Coloplast naruszają przepisy RODO.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, wycofanie udzielonych zgód lub złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania może uniemożliwić Pani/Panu otrzymanie prenumeraty oraz informacji i materiałów dostosowanych do Pani/Pana potrzeb.

