
Regulamin Newslettera  

§ 1 

Określenia użyte w dokumencie oznaczają: 

1. Newsletter OIL – biuletyn informacyjny przesyłany drogą elektroniczną  do 

lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób związanych z ochroną zdrowia. 

Zawiera informacje o działalności samorządu lekarskiego, przede wszystkim 

w zakresie stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium, szkoleń 

organizowanych przez OIL w Warszawie, spotkań oraz konferencji z 

udziałem przedstawicieli organów OIL w Warszawie. Newsletter wysyłany 

jest na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów. 

2. Subskrypcja – zgłoszenie woli cyklicznego otrzymywania Newslettera OIL 

na podany adres e-mail. 

3. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji 

Newslettera OIL. 

4. Rejestracja – zamówienie subskrypcji Newslettera OIL. Czynność 

polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, 

niezbędnego do realizacji usługi. 

5. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO -

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettery należy uważnie 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

2. Korzystanie z usługi Newslettera OIL jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne. 

Subskrybent  ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. 

§ 3 

1. Zgodnie z art. 13  rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska, ul. 

Puławska 18, 02-512 Warszawa. 

b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@oilwaw.org.pl 



c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu subskrypcji do 

Newslettera OIL. 

d. Przetwarzanie może odbywać się  na podstawie: 

I.  art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w 

przypadku osób, które osobiście zapisały się na listę subskrybentów, 

II. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w przypadku 

członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie stosuje środki techniczne i organizacyjne, 

których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Warszawie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub 

niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia pisemnego 

żądania usunięcia z subskrypcji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia tych danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 4 

1. Newsletter rozsyłany jest w określonych odstępach czasowych w postaci 

wiadomości poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy 

subskrybentów. 

2. Istnieją dwie ścieżki dodania adresu e-mailowego do bazy subskrybentów: 

a) dodanie do bazy subskrybentów adresów e-mailowych lekarzy i lekarzy dentystów 

z  Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów będącego własnością Administratora 

b) samodzielna rejestracja poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej 

Okręgowej Izby Lekarskiej https://izba-lekarska.pl/newsletter.  

3. Subskrypcja Newslettera OIL rozpoczyna się po dodaniu adresu e-mailowego do 

bazy subskrybentów. 



4. W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji 

Newslettera OIL. Rezygnacji można dokonać pod adresem: https://izba-

lekarska.pl/newsletter-wypisanie  

5. Z chwilą rezygnacji subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie, a dane 

zostają całkowicie i trwale usunięte. 

§ 5 

1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w 

prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Subskrybent  powinien 

regularnie sprawdzać warunki Regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.izba-

lekarska.pl 
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