ANKIETA INFORMACYJNA wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

…………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(telefon kontaktowy)

…………………………………………….
(nr PESEL)

Korzystający/a oświadcza, że zapoznał/a się z właściwościami i oddziaływaniem komory normobarycznej
oraz znane mu są przeciwwskazania do stosowania sesji normobarycznej. Sesja normobaryczna polega na
przebywaniu i oddychaniu w komorze w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego w przedziale
od 1300 do 1490 hPa. Komora normobaryczna wpływa szczególnie na:
− poprawę krążenia krwi,
− kompleksowe dotlenienie wszystkich komórek organizmu,
− stymulowanie rozwoju naczyń krwionośnych,
− właściwe dotlenienie komórek, co zmniejsza powstawanie stanów zapalnych,
− stymulowanie komórek skórnych, co pobudza produkcję kolagenu i elastyny,
− stymulowanie komórek kostnych – osteoblastów i osteoklastów,
− redukcję obrzęku uszkodzonych tkanek
− zwiększenie wydolności fizycznej i psychicznej organizmu,
− poprawę ogólnego stanu zdrowia.
Nie zaleca się korzystania z sesji normobarycznej i przebywania w komorze normobarycznej kobietom w
ciąży oraz osobom ze stwierdzoną klaustrofobią, po nadmiernym wysiłku powodującym wyczerpanie
organizmu, a także z infekcją górnych dróg oddechowych, zapaleniem ucha i innymi chorobami zakaźnymi.
Sesja normobaryczny nie zastępuje tradycyjnych metod leczenia i może być stosowana wyłącznie
pomocniczo w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia.
Data

Podpis

Data

Podpis

1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dro-Mar Marcin Dróżdż
2. Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
mailowy
kontakt@komorynormobaryczne.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem poprzez adres mailowy kontakt@komorynormobaryczne.eu lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
− art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
5. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi sesji normobarycznych w komorze
normobarycznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z w/w klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Dro-Mar Marcin Dróżdż, w celu wykonania usługi sesji
normobarycznych w komorze normobarycznej.

…………………………
miejscowość

…………………………
data

……………………………………
czytelny podpis
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