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DANE KLIENTA: 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail: 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Skąd dowiedział/a się 
Pan/Pan o naszym 
salonie: 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

  

W celu bezpiecznego przeprowadzenia sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej konieczne jest poznanie 
występujących u Pani/Pana w przeszłości dolegliwości i chorób, przebiegu dotychczasowego leczenia, 
przyjmowanych leków, jak również aktualnego stanu zdrowia. Wszystkie podane informacje są poufne, a ich 
przetwarzanie będzie spełniało wymogi zasad ochrony danych osobowych. 
 

ANKIETA PRZED SESJĄ W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ/SESJĄ INHALACJI 

WODOREM 

Czy posiada Pan/Pani rozrusznik serca?*  TAK NIE 

Czy choruje Pan/Pani na odmę opłucną? TAK NIE 

Czy przechodzi Pan/Pani obecnie chorobę w  (grypa, angina, 

przeziębienie, gorączka, chore zatoki itp.) ? 

TAK NIE 

Czy jest Pan/Pani w trakcie leczenia choroby nowotworowej? 

(chemioterapia, radioterapia i inne terapie onkologiczne) 

TAK NIE 

Czy w ciągu ostatnich 24h zażywał/a Pan/Pani narkotyki lub pił/aś 

alkohol? 

TAK NIE 

Czy jest Pani w ciąży lub karmi obecnie piersią? TAK NIE 

Czy choruje Pan/i na padaczkę? TAK NIE 

Czy miał Pan/Pani wykonywany zabieg operacyjny w obrębie klatki 

piersiowej lub ucha? 

TAK NIE 

Czy w ostatnim czasie zażywał/a Pan/Pani następujące leki: 

- doksorubicyna (adriamycyna) i cisplatyna (leki 

 

TAK 

 

NIE 
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przeciwnowotworowe)) 

- disulfiram (antabuse) (używany w leczeniu alkoholizmu) 

- octan mafenide (sulfamylon) - infekcje bakteryjne w wyniku 

poparzeń 

 

TAK 

TAK 

 

NIE 

NIE 

* W przypadku rozrusznika serca wymagana jest zgoda lekarza prowadzącego na wykonanie sesji. 

 
 
 

………………………………………….. 
           DATA I PODPIS KLIENTA 

 
 

 

ZGODA NA WYKONANIE SESJI W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ/SESJĄ 
INHALACJI WODOREM 

 
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

- Przed rozpoczęciem sesji udzieliłam/em zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania, które zadano mi w trakcie 
wywiadu odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych przeze mnie leków, zabiegów przebytych w ostatnich 
12 miesiącach oraz o ciąży lub karmieniu piersią. Nie zataiłam/em i nie pominęłam/em istotnych informacji o moim 
stanie zdrowia, przebytych zabiegach leczniczych, czy przyjmowanych lekach. Mam świadomość, że zatajenie 
takich informacji może spowodować negatywne konsekwencje w zakresie mojego zdrowia. O wszelkich zmianach 
stanu mojego zdrowia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić osoby sprawujące nadzór nad właściwym 
przebiegiem sesji; 

- Zostałam/em poinformowana/y o: sposobie, technice i procedurze przeprowadzania sesji, przewidywanym 
czasie jej trwania, sprzęcie, na którym zostanie wykonana, przewidywanych i/lub możliwych do osiągnięcia 
efektach sesji w moim przypadku i sposobie postępowania po jej zakończeniu; 

- Zostałam/em poinformowana/y o: przeciwwskazaniach do wykonania sesji, o wszystkich najbardziej 
prawdopodobnych następstwach i możliwych powikłaniach sesji oraz o tym, że powodzenie samej sesji jak i okres 
trwania jej pozytywnych skutków są niemożliwe do przewidzenia w indywidualnym przypadku - uzyskałem jednak 
informacje o statystycznej możliwości ich wystąpienia; 

- Informacja przekazana przez osobę wykonującą sesję była dla mnie w pełni jasna oraz zrozumiała. Miałam/em 
możliwość zadawania pytań dotyczących planowanej sesji i z prawa tego skorzystałam/em - uzyskałam/em 
wyczerpujące odpowiedzi, które są dla mnie zrozumiałe i niebudzące wątpliwości; 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższym tekstem. 
Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie sesji. 
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Lp. Data wykonania sesji Podpis  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, numer telefonu, adres e-mail oraz przekazanych danych o stanie zdrowia, na potrzeby wykonywania 
sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej. Zostałam/em również poinformowania o obowiązujących zasadach 
przetwarzania danych osobowych. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1.    Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez 
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Centrum ATMOSFERA poprzez Serwis www.atmosfera-
wielun.pl. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jarosław Gorzędowski Usługi i Doradztwo 
Techniczne, z siedzibą pod adresem al. Kościuszki 25, 98-300 Wieluń, NIP 832 114 58 35, REGON 730342480. 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, 
które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale 
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa 
wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w 
których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b)   poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: polityka plików “cookies”]. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu 
dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub umówienia wizyty. 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z 
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba tama 
również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój 
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego 
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają 
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.atmosfera-wielun.pl. 

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się 
zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, pozostajemy do 
dyspozycji- nasze dane znaleźć można poniżej. 

 

 

 

………………………………….. 
DATA I PODPIS KLIENTA 
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