Elitarne Mistrzostwa Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® 2019

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Nazwisko

Adres

NIP

Obywatelstwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Rodzaj posiadanej licencji Long-Time-Liner.

Dodatkowe informacje:
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami prosimy przesyłać do dnia 1 lutego 2019 roku na adres e-mail: magdabogulak@permanentnywarszawa.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak, ul. Piękna 52, 02-672 Warszawa
2. Zasady przyjmowania zgłoszeń określone są w Regulaminie Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® 2019.
3. Zapoznałam się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner®
i akceptuję w pełni jego treść.
Załączniki do formularza:
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak i Zgody na kontakt i przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika
Załącznik nr 3 - Zdjęcia z zabiegów makijażu permanentnego
Załącznik nr 4 - Skan dyplomu licencji LTL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .							
....................
miejsce / data								 czytelny podpis

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak
Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz respektując wejście w życie przepisów RODO uprzejmie informujemy, że Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 52, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. 25 maja 2018 roku
w życie wchodzi RODO, rozporządzenie które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Stosujemy się do nich i dbamy o bezpieczeństwo danych
naszych Klientów.
W związku z RODO informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 52. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na ww. adres bądź e-mailowo: zgoda@permanentnywarszawa.pl
• Działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa dotyczących kontraktów oraz świadczenia usług, co spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) m.in. art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)
oraz ustawy z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zm.).
• Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów związanych z realizacją usług oferowanych
przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak oraz działaniami poprzedzającymi realizację usługi, wykonywaniem zawartych w dowolnej formie
(także ustnej) umów oraz działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, marketingiem bezpośrednim dotyczącym własnych produktów i usług.
• Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ręcznie i automatycznie, w szczególności w celu komunikowania o usługach i produktach,
informowania Państwa o terminach szkoleń, świadczenia usług/wizyt (umówienie terminu, zmiana daty wizyty, odwołanie wizyty). W przypadku nie podania
przez Państwa danych osobowych, istnieje ryzyko, iż Administrator nie będzie miał możliwości świadczyć usługi na Państwa rzecz, bądź będzie to utrudnione
oraz nie będzie miał możliwości prawidłowo wykonać zawarte w dowolnej formie zobowiązania.
• Państwa dane osobowe Administrator przekazywał będzie podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, w celu realizacji zawartych z Państwem umów
bądź realizacji zamówionej przez Państwa usługi (bądź w celu podjęcia działań ich poprzedzających)
• W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Administrator informuje, że Państwa dane będą przechowywane do odwołania, jednak wg rodzaju danych min. przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi/ realizacji umowy bądź przez okres do przedawnienia roszczeń dla poszczególnych czynności bądź do dnia zakończenia działalności
gospodarczej, bądź w zależności od rodzaju danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
• Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów
wyżej wymienionych.
• Informujemy również, że 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 prawa.

Zgody na kontakt i przetwarzanie danych osobowych
Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz respektując wejście w życie przepisów RODO, prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych w celach, m.in. wykonywania umów, usług lub działań je poprzedzających, działań marketingowych i reklamowych przez Igmar
Magdalena Bogulak (nazwa marketingowa: Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak).
Potrzebujemy Twoich danych, aby komunikować się z Tobą w sprawie terminów wizyt, aktualnej oferty oraz w innych celach informacyjnych i marketingowych.
Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także dotyczących zdrowia przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 52 w celach organizacyjnych mistrzostw makijażu permanentnego, realizacji
zabiegu, usługi i umowy*
(* zgoda jest konieczna do wykonania zabiegu).
Wyrażam zgodę na kontakt ze mną (na każdoczesny udostępniony przeze mnie nr telefonu) przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak w celach organizacyjnych mistrzostw makijażu permanentnego, w celu umówienia, odwołania lub zmiany terminu wizyty.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak informacji SMS, m.in. o mistrzostwach w makijazu
permanentnym, terminach zabiegów (na każdoczesny udostępniony przeze mnie nr telefonu).
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych i marketingowych przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak na każdoczesny udostępniony przeze mnie nr telefonu).
Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, (jeśli dotyczy: także danych dotyczących zdrowia) przez Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 52 w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawy i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i skargi, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, osoba
której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: zgoda@permanentnywarszawa.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .							
....................
miejsce / data								 czytelny podpis

Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Elitarnych Mistrzostwach Polski
w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner®
1) Oświadczam, że jestem w pełni świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w
Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner, mój
wizerunek, dane osobowe oraz wypowiedzi (w tym głos, imię, nazwisko, itp.) zostaną
wykorzystane przez Centrum Makijażu, oraz podmioty o których mowa w 6), do celów
promocyjnych, w szczególności w materiałach promocyjnych, w Internecie (w tym na
stronie internetowej oraz na profilu Facebook) oraz w środkach masowego przekazu.
2) Wobec powyższego, niniejszym wyrażam nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek, dane osobowe oraz wypowiedzi (w tym głos, imię, nazwisko, itp.), w tym zarejestrowane w trakcie trwania Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym
Long-Time-Liner, były nieodpłatnie wykorzystywane przez Centrum Makijażu oraz podmioty wskazane w pkt. 6) w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów,
w dowolnych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych i radiowych, filmach reklamowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach w Internecie oraz innych środkach
masowego przekazu (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez podmioty
wskazane w pkt 6)), jak również w przygotowywanych przez Centrum Makijażu oraz
podmioty wskazane w pkt 6), akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach.
3) Oświadczam, że ww. zezwolenie (upoważnienie), odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku,
wypowiedzi oraz danych osobowych (w tym głosu oraz imienia i nazwiska) na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku,
w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce,
cyfrowo;
b) wprowadzania do obrotu, w kraju i za granicą;
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej (w tym sieci internetowej) i/lub sieci telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f ) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania i/lub najmu,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania);
k) wskazanych w pkt 7) niniejszego oświadczenia;

4. W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku, wypowiedzi oraz danych osobowych (w tym głosu oraz imienia i nazwiska) zarejestrowanych w trakcie Elitarnych
Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner. Wyrażam ponadto
zgodę, aby mój wizerunek był poddawany stosownym obróbkom - stosownie do
potrzeb Centrum Makijażu oraz podmiotów wskazanych w pkt. 6) i wymogów ich
publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji. W szczególności
Centrum Makijażu oraz podmioty wskazane w pkt 6) mają prawo do zestawiania
mojego wizerunku, wypowiedzi oraz danych osobowych (w tym głosu oraz imienia
i nazwiska) z innymi utworami, skracania wypowiedzi i nagranych utworów audiowizualnych, fragmentacji i obróbki graficznej zdjęć utworów audiowizualnych oraz
wykorzystywania w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu tak zmienionych
materiałów.
5) Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez Centrum Makijażu oraz podmioty
wskazane w pkt 11), wszelkich działań niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku, danych osobowych i wypowiedzi (w tym głosu, imiona, nazwiska, itp.) – w tym
filmowanie, utrwalanie przebiegu w/w zabiegów, mojego życia przed, w trakcie i po
przeprowadzeniu w/w zabiegów. Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym
udzielać Centrum Makijażu oraz podmiotom wskazanym w pkt. 6) wszelkiej pomocy
potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, danych osobowych oraz
wypowiedzi, (w tym głosu, imienia, nazwiska, itp.), w tym w trakcie przygotowywania
i rozpowszechniania w/w publikacji i audycji.
6) Wyrażam zgodę, aby z mojego wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w
tym głosu, imienia, nazwiska itp.), nieodpłatnie korzystały w zakresie określonym w
pkt. 1) - 5), także:
a) podmioty powiązane obecnie i w przyszłości z Centrum Makijażu, tj. na dzień
podpisania niniejszego oświadczenia:
- Sharley Instytut Zdrowia i Urody Medical SPA. Al. Jana Pawła II 75, Warszawa
b) inne podmiot, którym Centrum Makijażu udzieli zgody na korzystanie z mojego
wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w tym głosu, imienia, nazwiska itp.).
Wobec powyższego nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważniam niniejszym Centrum
Makijażu do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo
przez Centrum Makijażu wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania
mojego wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w tym głosu, imienia,
nazwiska itp.).

………………………………………………………..				……….…………………………………………………
Miejscowość, data							Czytelny podpis

