
Regulamin „Giełdy ofert ŚOI”  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
 

§ 1 
1. Regulamin „Giełdy ofert ŚOI” określa zasady publikowania ofert na środki ochrony 
indywidualnej na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 
2.  Przedmiotem „Giełdy ofert ŚOI”  mogą być wyłącznie oferty na środki ochrony 
indywidualnej. 
 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie mowa o:  

1. Regulaminie „Giełdy ofert ŚOI”- rozumie się niniejszy regulamin. 
2. Administratorze „Giełdy ofert ŚOI”- rozumie się Wielkopolską Izbę Lekarską. 
3. Formularzu- rozumie się załącznik nr 1 do Regulaminu. 
4. Środkach ochrony indywidualnej - rozumie się maseczki, przyłbice, fartuchy, 

kombinezony, rękawiczki, płyny dezynfekujące. 
 

§ 3 
 

1. „Giełda ofert ŚOI” jest tworzona na podstawie wpływających do Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej ofert sprzedaży środków ochrony indywidualnej dla lekarzy i lekarzy 
dentystów. 

2. „Giełda ofert ŚOI” ma być miejscem, w którym lekarze i lekarze dentyści mają 
możliwość zapoznania się z dostępnym na rynku asortymentem środków ochrony 
indywidualnej. 

3. „Giełda ofert ŚOI” jest udostępniana na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej. 

4. Administratorem strony Wielkopolska Izba Lekarska.  
5.  Warunkiem dołączenia do „Giełdy ofert ŚOI” jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem oraz przesłanie wypełnionego formularza droga mailową na adres 
oferty_soi@wil.org.pl 

6. W przypadku oferowania więcej niż jednego rodzaju środka ochrony indywidualnej  
należy wypełnić osobny formularz na każdy z nich. 

7. Administrator Strony odpowiada za umieszczanie/modyfikowanie/aktualizację/ 
usuwanie  ogłoszeń w „Giełdzie ofert ŚOI”. 

8. Oferty są publikowane bezpłatnie. 
9. Oferty są publikowane na okres 2 miesięcy. 
10. Oferty mogą być modyfikowane i aktualizowane. 

 
§ 4 

 
1. Za poprawność i kompletność informacji w ogłoszeniach odpowiada dostawca oferty, 

który po jej opublikowaniu na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
powinien zweryfikować jej treść i poinformować Administratora o ewentualnych 
błędach. 

2. Administrator nie odpowiada za błędy w opisach produktów, ich parametrach, 
atestach ani nie uczestniczy na żadnym etapie w negocjacjach czy też transakcjach 
finansowych. 
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3. Administrator ma prawo odmówić publikacji oferty jeśli uzna, że nie jest ona 
wiarygodna lub zaszły przesłanki, o których mowa w par. 4 ust. 4 niniejszego 
regulaminu. 

4. Administrator ma prawo usunąć ogłoszenia danego oferenta, jeśli uzyska 
potwierdzone informacje o niewłaściwej działalności rynkowej oferenta lub wadliwości 
oferowanych produktów. 
 

§ 5 
 
Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – admin@wil.org.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia ogłoszenia na środki 
ochrony indywidualnej na „Giełdzie ofert ŚOI”  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia pisemnego 
żądania usunięcia ogłoszenia na adres oferty_soi@wil.org.pl. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną, 
odwiedzający „Giełdę ofert ŚOI”. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie uniemożliwia 
umieszczenie ogłoszenia na „Giełdzie ofert ŚOI”. 
 
 
 
 
 
 

 PREZES 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
 

lek. Artur de Rosier   
 

 

 


