Ankieta

Imię i nazwisko ……………………………………………………………..
Pesel ……………………………………………………………………………
Wiek …………………..

Czy posiada Pan rozrusznik serca?

TAK / NIE

Czy posiada Pan urządzenia elektryczne w jamie brzusznej typu „Ability”?

TAK / NIE

Czy choruje Pan na padaczkę?

TAK / NIE

Czy posiada Pan implant ślimakowy (aparat słuchowy)?

TAK / NIE

Czy posiada Pan metalowe implanty (w tym aparat ortodontyczny)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to jakie? ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………
Czy zgadza się Pan na badanie analizatorem składu ciała INBODY 120?

TAK / NIE

Administratorem danych osobowych jest DIETPHARMACY Marta Olchówka z siedzibą w Długołęce, ul. Kwiatowa 6,
NIP 8961583113. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji umowy. Każdej osobie przysługuje prawo
wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia. Podstawę prawną w zakresie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

…………………………………………….
data, czytelny podpis

Ankieta

Imię i nazwisko ……………………………………………………………..
Pesel ……………………………………………………………………………
Wiek …………………..

Czy posiada Pani rozrusznik serca?

TAK / NIE

Czy posiada Pani urządzenia elektryczne w jamie brzusznej typu „Ability”?

TAK / NIE

Czy choruje Pani na padaczkę?

TAK / NIE

Czy posiada Pani implant ślimakowy (aparat słuchowy)?

TAK / NIE

Czy posiada Pani metalowe implanty (w tym aparat ortodontyczny)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to jakie? ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Czy jest Pani w ciąży?

TAK / NIE

Jeżeli tak, czy jest Pani w okresie między 3-cim tygodniem a 3-cim miesiącem ciąży?
…………….
Czy zgadza się Pani na badanie analizatorem składu ciała INBODY 120?

TAK / NIE

Administratorem danych osobowych jest DIETPHARMACY Marta Olchówka z siedzibą w Długołęce, ul. Kwiatowa 6,
NIP 8961583113. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji umowy. Każdej osobie przysługuje prawo
wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia. Podstawę prawną w zakresie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

…………………………………………….
data, czytelny podpis

