
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisana/y …………………………., nr dowodu osobistego/PESEL, zamieszkała/y        
w …………… przy ul. …………………….wyrażam zgodę na: 
1. wykonanie mi fotografii cyfrowych lub analogowych w celu oceny skuteczności          

przeprowadzanych zabiegów, kształcenia medycznego, szkolenia, publikacji i       
sprzedaży  ; 

2. przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku), które dobrowolnie         
przekazałem Laser Delux Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi (90-360), Piotrkowska           
nr 224/226 (zwany dalej Laser Delux) w celach: 
- realizacji usług przez Laser Delux; 
- marketingowych; 
 

3. Niniejsza zgoda upoważnia Laser Delux, a także inne podmioty działające pod marką            
Laser Delux, w szczególności na zasadach franszyzy (dalej jako podmioty trzecie), do            
rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i marketingowych, poprzez        
udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w        
szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach (w tym w mediach           
społecznościowych)  . 

4. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku w celach, w sposób i na zasadach           
określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez          
Laser Delux, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, zmian i          
modyfikacji zdjęć, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego          
obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz           
na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te             
zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje          
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego          
zatwierdzania przeze mnie. 

5. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Laser Delux wizerunku,          
Laser Delux (w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu)           
udziela podmiotom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku,         
na co wyrażam zgodę. 

6. Udzielenie powyższych zgód następuje dobrowolnie, nieodpłatnie i nie jest         
ograniczone czasowo. 

7. Oświadczam, że otrzymałem klauzulę informacyjną o treści stanowiącej załącznik do          
niniejszej zgody. 

….………………………………… 

          Data i miejsce 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia               

04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 

● administratorem Państwa danych osobowych jest Laser Delux Aleksander Zatke z          

siedzibą w Łodzi (90-360), Piotrkowska nr 224/226; 

● Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania przez Laser Delux           

Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi (90-360), Piotrkowska nr 224/226, usług           

kosmetycznych, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, czyli na podstawie wyrażonej            

przez Panią/Pana zgody; 

● odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Laser          

Delux Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi (90-360), Piotrkowska nr 224/226 (przy            

czym dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom w zakresie niezbędnym do           

realizacji celu, w którym zostały uzyskane), oraz odpowiednie organy państwowe; 

● Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji          

międzynarodowej; 

● Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,           

w którym zostały uzyskane; 

● posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich           

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,        

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w            

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego          

dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, 

● mają Państwo prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego, gdy uznają Państwo,           

iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, 

● Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie           

profilowania. 



 
 


