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KARTA ZABIEGOWA W WARUNKACH ZAGROŻENIA SARS-COVID 2

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA NR TELEFONU

ADRES ZAMIESZKANIA WYKONUJĄCY ZABIEG

TEMPERATURA KLIENTA PRZED ZABIEGIEM: 

Wykonany zabieg: Opis zabiegu: Sposób oczyszczenia skóry w obszarze zabiegowym:

Zastosowany środek do dezynfekcji
(nazwa, stężenie)

Zastosowane środki ochrony osobistej

Klient Osoba wykonująca zabieg

Dłonie os. 
wykonującej:

Maseczka chirurgiczna /z 
filtrem N95/ z filtrem FFP2/ ….

T N Maseczka chirurgiczna /z filtrem N95/ z 
filtrem FFP2/ ….

T N

Przyłbica Przyłbica

Skóra Klienta w 
obszarze 
zabiegowym:

Gogle Gogle

Rękawiczki jednorazowe Rękawiczki jednorazowe

Sprzęt użyty do 
zabiegu ( nazwa
+ środek):

Inne Fartuch chirurgiczny lub foliowy

Inne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:Administratorem Twoich 

danych osobowych jest Strefa Urody Iwona Kaczówka, Maciej Kaczówka s.c. ul. Garbarska 31a, 33-100 Tarnów NIP: 873-325-09-26.Twoje dane osobowe podawane 

przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w  Strefa Urody Iwona Kaczówka, Maciej Kaczówka s.c. ul. Garbarska 31a, 33-100 Tarnów NIP: 8733250926. 

W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz 

po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:-  marketingu własnych produktów lub usług,- dochodzenia ewentualnych 

roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny 

(Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu 

informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp. Masz prawo dostępu do 

treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest 

niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie 

przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.

…............................................... …...............................................
(data i podpis osoby wykonującej) (data i podpis Klienta)
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