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Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH I ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIACH 

NAUKOWYCH 

Imię i 

Nazwisko:………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Data 

urodzenia:………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Miejsce 

zamieszkania:……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Telefon:………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

Data wypełnienia 

dokumentu:……………………………………………………………………………………… 

 

ZGODA KLIENTA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych oraz danych 

szczególnych kategorii określonych w art. 9 ust. 2 RODO przez administratora danych tj. 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w ramach 

funkcjonowania Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetologicznego, w celu wyznaczenia terminu 

wizyty i  realizacji zabiegu kosmetologicznego. Oświadczam, że zapoznałam/em się z niżej 

zamieszczoną Informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

 

                                                                                             

………………………………………………………………… 

                                                                                                  Data i podpis 
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Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udział w badaniach naukowych prowadzonych  

w Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

              …………………………………………… 

                      Data i podpis 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe zawarte w formularzu przekazywane są przez osobę przystępującą do zabiegu  

kosmetologicznego dobrowolnie, tj. na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) udzielonej na warunkach 

określonych w art. 4 pkt 11) RODO. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu 

przetwarzania, tj. skorzystania z konsultacji i zabiegu. 

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w zakresie realizacji zabiegu 

kosmetologicznego oraz przetwarzania danych ich uczestników posiada status administratora i 

jako administrator zbioru danych osobowych informuje, że zgromadzone dane będą 

przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

realizacji zabiegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. gdy przetwarzanie nakazują przepisy prawa, w celach 

statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 89 RODO oraz mogą być za zgodą osoby 

poddającej się zabiegowi kosmetologicznemu wykorzystywane w celach naukowych. 

Wizerunek osoby poddającej się zabiegowi kosmetologicznemu może zostać wykorzystany w 

celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i edukacyjnych – na podstawie odrębnie 

udzielonej zgody. 

Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, 

za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi 

Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, 

m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji zabiegu kosmetologicznego, 

a także archiwizacji dokumentacji Programu, zgodnie z przepisami prawa i procedurami 

Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów 

prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co 

będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zabiegu kosmetologicznym, przy czym nie 

będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania danych osobowych wykonanych 

przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane dotyczą może także – w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa – żądać ograniczenia przetwarzania danych lub złożyć 

sprzeciw wobec ich przetwarzania, jak również ma prawo złożyć skargę do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane 

w żadnym innym celu poza wskazanymi w niniejszej informacji, nie będą w oparciu o nie 
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podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą podlegały 

profilowaniu. 

Organizator Programu jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar 

przetwarzania danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którą 

można skontaktować się pod adresem e-mail: IOD@umlub.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę Administratorowi danych - Uniwersytetowi 

Medycznemu w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-

06-911, REGON: 000288716, www: http://www.umlub.pl/  na przetwarzanie (w tym 

utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie) mojego wizerunku utrwalonego w formie 

zdjęć, nagrań wideo i audio-wideo, transmisję  online. Zgoda powyższa obejmuje wszelkie 

formy publikacji mojego wizerunku, dotyczy przetwarzania danych w celach naukowych, 

promocyjnych, informacyjnych,  i edukacyjnych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie i 

publikację wizerunku jest całkowicie dobrowolne i brak jej wyrażenia w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie na osobę, której dane dotyczą. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały, w tym wideo z moim udziałem, nie naruszają 

moich dóbr osobistych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końco-

wego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wyko-

rzystywania mojego wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Administratora danych. 

Jestem świadoma / -y, że wyżej wyrażona zgoda może być cofnięta przeze mnie w każdym 

czasie. Cofnięcie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią oświadczenia i w pełni je rozumiem, zaś niniejsze 

oświadczenie składam w pełni dobrowolnie i świadomie. 

 

  ………………    …………………………………………. 

                                data                        imię, nazwisko i podpis 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.umlub.pl/

