
ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU Z UŻYCIEM LASERA ALMA HARMONY  TM  

Data....................................

Wykonujący zabieg....................................................................................................................................

Rodzaj zabiegu.........................................................................................................................................

Parametry zabiegu.....................................................................................................................................

Urządzenie ………………………………………………………………………………………………………...

DANE OSOBOWE PACJENTA: 

Imię............................................................................................................................................................

Nazwisko...................................................................................................................................................

Adres.........................................................................................................................................................

Telefon.......................................................................................................................................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTA I KWALIFIKACJI DO ZABIEGU:

(Wszystkie podane w niniejszym oświadczeniu informacje są objęte tajemnica lekarską i służą jedynie trosce o
Państwa  bezpieczeństwo.  Proszę  dokładnie  odpowiedzieć  na  poniższe  pytania.  W  przypadku  trudności  z
odpowiedzią  proszę  pominąć  pytanie  i  przed udzieleniem odpowiedzi  wyjaśnić  wątpliwości  z  wykonującym
zabieg lub lekarzem prowadzącym).

Czy aktualnie się Pan(i) na coś leczy TAK  NIE 

Jeśli tak to, na co: ………………………………………………………………………………………..

Czy jest Pan(i) na coś uczulony(a)? TAK  NIE 

lateks, lidokaina, maści, inne? Jeśli tak to, na co:……………………………………………………..

Czy występują u Pana(i):

obrzęki TAK  NIE  pokrzywka TAK  NIE 

znamiona barwnikowe TAK  NIE  swędzenie TAK  NIE 

Czy ma Pan(i) skłonność do krwawień? TAK  NIE 

Czy choruje lub chorował(a) Pan(i) na którąś z następujących chorób?

choroby nowotworowe TAK  NIE 

choroby układu krążenia (nadciśnienie, niskie ciśnienie, 
omdlenia) TAK  NIE 

choroby naczyń krwionośnych (żylaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn) TAK  NIE 
zaburzenia metaboliczne (cukrzyca) TAK  NIE 

choroby układu nerwowego (padaczka, zaburzenia czucia, niedowłady, utraty przytomności, 
porażenia, miastenia) TAK  NIE 

choroby krwi i układu krzepnięcia (hemofilia, anemia, skłonność do wylewów krwawych, krwawień z nosa, 
przedłużone krwawienie po usunięciu zęba) TAK  NIE 
choroby psychosomatyczne (depresja, nerwica) TAK  NIE 

choroby zakaźne TAK  NIE 

żółtaczka zakaźna  A TAK  NIE  AIDS/ HIV TAK  NIE 

żółtaczka zakaźna  B TAK  NIE  ch. weneryczne TAK  NIE 

żółtaczka zakaźna  C TAK  NIE 

choroby skóry (łuszczyca, bielactwo, AZS, fotodermatozy) TAK  NIE 

opryszczka TAK  NIE 

inne dolegliwości jakie? ………………………………………………………..………………………………

Czy zażywa Pan(i) leki przeciwbólowe (ibuprofen, ketoprofen, naproksen) TAK  NIE 

 Jeśli tak, to ile i od kiedy: ………….…………………………………………………………………...



Czy pił(a) Pan(i) alkohol w ciągu ostatnich 24 godzin? TAK  NIE  

Czy zażywa Pan(i) środki uspakajające, nasenne, narkotyki? TAK  NIE 

Jeśli tak to jakie: …………….…………………………………………………………………………

Czy przyjmował(a) Pan(i) tetracykliny, izotretynoinę (Accutane, Izotek)?  TAK  NIE 
Jeśli tak, to proszę podać datę ostatniego przyjęcia leku……………………………………

Czy przyjmuje Pan(i) leki przeciwzakrzepowe lub aspirynę? TAK  NIE 

Jeśli tak to jakie: …………………………………………………………………………………...…….

Czy przyjmuje Pan(i) jakieś witaminy, zioła, suplementy diety? TAK  NIE 

Jeśli tak to jakie: …………………………………………………………………………………...…….

Czy w obrębie skóry przeznaczonej do zabiegu pojawił się kiedykolwiek stan zapalny,
 infekcja wirusowa, bakteryjna? TAK  NIE 

Czy ma Pan(i) skłonność do nieprawidłowego gojenia i tworzenia blizn? TAK  NIE 

Czy często się Pan(i) opala? TAK  NIE   
Data ostatniej ekspozycji na słońce/ solarium…………………………………………………..……

Czy używa Pan(i) samoopalaczy? TAK  NIE 

Czy używa Pan(i) kremów z filtrem? TAK  NIE 

Czy używał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 4 tygodni kremów z retinolem? TAK  NIE 

Czy w ostatnich 7 dniach były wykonywane jakiekolwiek inne zabiegi
na skórze w miejscu które ma być poddane zabiegowi? TAK  NIE 

Jeśli tak to jakie: …………………………………………………………………………………...…….

Pytania dotyczące kobiet:

Czy jest Pani w ciąży? TAK  NIE 

Jeśli tak to w którym miesiącu: ………………………………………………………………………

Czy stosuje Pani doustne środki antykoncepcyjne? TAK  NIE 

Czy karmi Pani piersią? TAK  NIE 

Czy występowały kiedykolwiek u Pani zaburzenia hormonalne? 

(np. zespół policystycznych jajnków) TAK  NIE 

OŚWIADCZENIA PACJENTA:
1. Wyrażam  świadomą  i  dobrowolną  zgodę  na  wykonanie  zabiegu………………………………….  przy  użyciu

technologii laserowej Alma HarmonyTM.
2. Zostałem(am)  wyczerpująco  poinformowany(a)  o:  (I)  przeciwwskazaniach  do  wykonania  zabiegu;  (II)

technice  i  metodzie  przeprowadzenia  zabiegu;  (III)  pochodzeniu  i  sposobie  działania  preparatów  i
urządzeń, które zostaną użyte do wykonania zabiegu; (IV) objawach jakie mogą wystąpić podczas i po
zabiegu; (V) przewidywanym okresie utrzymywania się rezultatów zabiegu; (VI) średniej ilości zabiegów,
której wykonanie niezbędne jest do osiągnięcia i utrzymania efektów.

3. Zostałem(am)  poinformowany(a),  że  ilość  zabiegów  oraz  ich  efekty  nie  są  identyczne  dla  każdego
pacjenta i że uzależnione są od osobniczych cech.

4. Zostałem(am)  poinformowany(a),  że  notuje  się  indywidualne  przypadki,  w  których  osiągnięcie
oczekiwanych efektów zabiegu jest niemożliwe oraz przyjmuję to ryzyko.

5. Udzielono  mi  wyczerpującej  informacji  na  temat  wszelkich  możliwych  do  przewidzenia  następstw  i
powikłań, jakie mogą wystąpić w związku z zabiegiem. Miałem możliwość zadawania pytań i uzyskałem na
nie odpowiedzi. Powyższe ryzyko zabiegowe przyjmuję i  nie będę z tego tytułu zgłaszać jakichkolwiek
roszczeń. 

6. Zostały  mi  przekazane  zalecenia  i  wskazówki  pielęgnacyjne  do  stosowania  po  wykonaniu  zabiegu,
zapoznałem(am) się z nimi i zobowiązuję się ich przestrzegać.

7. Informacja przekazana przez lekarza była rzetelna, wyczerpująca i jest dla mnie w pełni zrozumiała. 
8. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej w celu załączenia do karty pacjenta.



9. W razie wystąpienia niepokojących mnie objawów skontaktuję się z lekarzem asystującym/ wykonującym
zabieg.

10. Jestem  świadomy(a),  że  rozbieżność  pomiędzy  oczekiwanym  przeze  mnie  efektem  zabiegu  a  jego
rzeczywistym efektem- mieszczącym się w granicach skali, o której zostałem uprzedzony, nie może być
podstawą roszczeń odszkodowawczych.  

Oświadczam że, zapoznałam(em) się z powyższym tekstem i wyrażam świadomą zgodę na wykonie zabiegu.
……………………………………………………….………………….…………………

Data i podpis pacjenta…………………………….…………………………………………………………….

Data i podpis wykonującego zabieg …………………………………………………………………………..

KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 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, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, 
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest (nazwa firmy)  Salon Urody Jolanta 
Skąpska, Słowackiego 15 A                                                                      adres e-mail: info@salonurody.com.pl        

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi,

 a w szczególności: założenia przez                   Salon Urody Jolanta Skąpska                                karty z historii odbytych zabiegów,
wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna 
zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.

3.   W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres (ulica, numer 
domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres mailowy.

4.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. 

W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.

5.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
5.2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
5.3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
5.4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
5.7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane 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.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.



8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz 
nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych 
świadczeń.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w 
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

1. Marketingu własnych produktów lub usług

2. Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z 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.)

11. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej  i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze  wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

W związku z wykonywaniem usług w gabinecie kosmetycznym  Salon Urody Jolanta Skąpska              czy wyrażasz zgodę na:  
Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych? TAK/NIE
Wykorzystywanie przez       Salon Urody Jolanta Skąpska                  adresu e-mail w kontaktach handlowych? 

TAK/NIE

Wykorzystywanie przez       Salon Urody Jolanta Skąpska                                                                                     numeru telefonu w celu 
przesyłania informacji dotyczących terminów wizyt? TAK/NIE

Fotografowanie przez  Salon Urody Jolanta Skąpska                                                                         i wykorzystywanie wizerunku 
(twarzy całej lub jej części, dłoni, paznokci, części ciała lub całej sylwetki) w celu dokumentacji zabiegowej?

TAK/NIE

Fotografowanie przez         Salon Urody Jolanta Skąpska                                                                                      i wykorzstywanie mojego 
wizerunku (twarzy całej lub jej części, dłoni, paznokci, części ciała lub całej sylwetki) w celu publikacji na stronie      Salon   
Urody Jolanta Skąpska                                                             , fanpage na facebooku      Salon Urody Jolanta Skąpska               bądź w 
innych materiałach marketingowych? TAK/NIE

Oświadczam że, zapoznałam(em) się z powyższym tekstem i wyrażam świadomą zgodę na wykonie zabiegu.
……………………………………………………….………………….…………………

Data i podpis pacjenta…………………………….…………………………………………………………….

Data i podpis wykonującego zabieg …………………………………………………………………………..



INFORMACJA DLA PACJENTA

AD. 5 MOŻLIWE EFEKTY UBOCZNE PO ZABIEGACH PRZY UŻYCIU PLATFORMY ALMA HARMONYTM:

 Ból, zasinienie, krwawienie, łuszczenie, wysypka, podrażnienie, tworzenie się strupów, opuchlizna i 
infekcja.

 Oparzenia, tworzenie się pęcherzy, nadmierne rozjaśnienie skóry i powstawanie blizn.
 Tworzenie się strupów, przerwanie naczyń krwionośnych, ciemnienie, nawrót trądziku lub opryszczki.
 Zmiany w pigmentacji, w tym hipopigmentacja (rozjaśnienie) lub hiperpigmentacja (ciemnienie skóry),

trwają zwykle od jednego do sześciu (1-6) miesięcy, ale mogą okazać się trwałe.
 Usunięcie lub rozjaśnienie piegów oraz innych przebarwień; mogą one czasowo lub trwale zniknąć z 

miejsca zabiegu.
 Blizny, zakrzepy krwi, utrata skóry, krwiaki oraz reakcje alergiczne na leki lub materiały używane 

podczas zabiegu.
 Utrzymująca się opuchlizna do około tygodnia.

AD. 6 WSKAZÓWKI POZABIEGOWE DLA ZABIEGÓW Z UŻYCIEM LASERA ALMA HARMONYTM:

 Mogą się utworzyć strupy i powierzchniowe uszkodzenie naskórka, które ustępują zwykle w ciągu 
jednego do czterech (1-4) tygodni. Jest to oczekiwane po zabiegu

 Łagodne uczucie podobne do poparzenia słonecznego jest oczekiwane po zabiegu. Zwykle utrzymuje 
się ono od 2 do 24 (2-24) godzin, ale może trwać do siedemdziesięciu dwóch (72) godzin. Łagodne 
uczucie opuchlizny i zaczerwienienia również może wystąpić, ustępując zwykle w ciągu dwóch do 
trzech (2-3) dni. Należy zastosować zimne kompresy (zawinięte kompresy lodowe lub żelowe) przez 
dziesięć do piętnastu (10-15) minut co godzinę przez kolejne cztery godziny w miarę potrzeby. Nie 
należy aplikować lodu bezpośrednio na skórę. W celu zredukowania dyskomfortu klient może zażyć 
doustny środek przeciwzapalny (np. zawierający Ibuprofen) lub przeciwbólowy (np. zawierający 
paracetamol, jak Tylenol®). Leki należy stosować zgodnie z ulotką.

 Do ustąpienia zaczerwienienia zaleca się unikanie następujących czynności:
- nakładanie specjalnych preparatów przyśpieszających regenerację skóry
- pływania, zwłaszcza w basenach sztucznych zawierających substancje chemiczne
- gorących kąpieli w wannie, wizyty w jacuzzi czy saunie
- czynności, które nasilają pocenie się lub podnoszą temperaturę ciała.
- wystawiania na słońce lub opalanie skóry po zabiegu. Należy nałożyć na skórę kosmetyk z filtrem SPF
45 lub wyższym, aby zapobiec zmianie kolorytu skóry.
- intensywnego szorowania oraz używania kosmetyków złuszczających na obszarze zabiegu.

 Unikać długich kąpieli i moczenia obszaru zabiegowego
 Unikać sportu 24-48h po zabiegu
 Unikać noszenia obcisłej odzieży, tak aby nie drażnić leczonego obszaru
 Nie powinno podrażniać pociemniałych znamion, gdyż mogą tworzyć się blizny.


