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Imię i nazwisko Miejscowość i data

POUCZENIE DOTYCZĄCE SAMOPOCZUCIA I BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonywania masażu
profilaktyczno-leczniczego. Poinformowano mnie o przebiegu, ewentualnych reakcjach i efektach zabiegu.
Znam dane personalne i kwalifikacje osoby wykonującej zabieg. Udzielam odpowiedzi na temat mojego
stanu zdrowia zgodnie z prawdą, rozumiejąc, że służą one odpowiedniemu wykonaniu zabiegu.

W przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po masażu,
niezwłocznie poinformuję o tym specjalistę wykonującego zabieg

Osoba masowana ponosi pełną odpowiedzialność za skutki chorób nieznanych lub zatajonych

KARTA INFORMACYJNA

1. Zgłaszane dolegliwości główne lub współistniejące

TAK NIE

Ciąża

Choroby serca

Rozrusznik

Problemy żylne

Cukrzyca

2. Ankieta

TAK NIE

Stan zapalny

Nowotwory

Gorączka

Zaburzenia czucia

Padaczka

3. Uwagi:
.

……………………………………
Podpis technika masażysty



INFORMACJA  RODO
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRZEGORZ PAŁUCHA PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"RENOSTAL"
Szkolna 3 42-450 Łazy, Polska NIP 6491573919
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji Państwa zamówień oraz informowania o ofercie Gabinetu, a także w celu kontaktu bezpośredniego z Państwem
2) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit.RODO (prawny interes Administratora),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z
przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody)
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich
danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych
oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 2;
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do
organu nadzorczego.
8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio lub mailowo pod
adresem: poczta@squashcentrum.pl lub pisemnie na adres: Squash Centrum ul. Topolowa 6A 42-450 Łazy

Polityka prywatności – Regulamin

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane
osobowe.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest GRZEGORZ PAŁUCHA PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RENOSTAL"
Szkolna 3 42-450 Łazy, Polska

II. Ochrona danych

1. Szanujmy dane osobowe swoich Pacjentów, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych
personalnych i adresowych bez zgody Pacjenta, poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Pacjenta może
nastąpić: – na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, – w celu ochrony praw przysługujących podmiotowi.
2. W czasie korzystania ze strony squashcentrum.pl Pacjent może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych
poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.

III. Jakie dane zbieramy?

1. Dane zbierane automatycznie.
2. Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt Pacjenta, np. adres IP, nazwa
domeny, itp.
3. Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z nami.
Gdy Klient kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane
osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
IV. W jaki sposób wykorzystujemy dane o Pacjentach?
1. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych na stronie innym podmiotom.
2. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te
wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a stroną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na
pytania Pacjenta.
4. Platforma terapiadobrodzien.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas
korzystania z platformy. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,
możemy udostępnić dane Pacjenta organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. Poczta elektroniczna

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i
które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące
się bezpośrednio do firmy, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne
promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich.
Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane,
porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.

V. Zmiana danych

1. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.
2. Aby zmienić swoje dane wymagane jest przesłanie na adres Squash Centrum ul. Topolowa 6A 42-450 Łazy druku
zgłoszenia zmiany danych.

VI. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w
nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.


