
ENEL-MED ON-LINE

Potwierdzam poprawność poniższych danych, niezbędnych do korzystania z systemu ENEL-MED on-line.

Imię, nazwisko: ..............................................................................................................   PESEL:                                                                                     ,

telefon komórkowy: ............................................................   adres e-mail: .....................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. podanych przeze mnie danych osobowych,  
w celu uzyskania i utrzymania dostępu do systemu ENEL-MED on line, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z systemu ENEL-MED on-line, w którym są przetwarzane dane 
osobowe, w tym dane medyczne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji danych osobowych, których administratorem jest Centrum Medyczne 
ENEL-MED S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524.
Regulamin korzystania z systemu jest dostępny na stronie www.enel.pl oraz do wglądu w recepcji.

...................................................................................
miejscowość, data

................................................................................................................
czytelny podpis użytkownika (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Centrum 
Medyczne ENEL-MED S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i SMS.

Zgoda jest dobrowolna i umożliwia otrzymywanie informacji handlowych o korzystnych dla pacjentów działaniach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.,  
w szczególności o promocjach (np. rabatach, bezpłatnych przeglądach stomatologicznych i konsultacjach) oraz nowych usługach i placówkach.

................................................................................................................ 
czytelny podpis użytkownika (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego)   TAK              NIE

ENEL-MED ON-LINE

Potwierdzam poprawność poniższych danych, niezbędnych do korzystania z systemu ENEL-MED on-line.

Imię, nazwisko: ..............................................................................................................   PESEL:                                                                                     ,

telefon komórkowy: ............................................................   adres e-mail: .....................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. podanych przeze mnie danych osobowych,  
w celu uzyskania i utrzymania dostępu do systemu ENEL-MED on line, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z systemu ENEL-MED on-line, w którym są przetwarzane dane 
osobowe, w tym dane medyczne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji danych osobowych, których administratorem jest Centrum Medyczne 
ENEL-MED S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524.
Regulamin korzystania z systemu jest dostępny na stronie www.enel.pl oraz do wglądu w recepcji.

...................................................................................
miejscowość, data

................................................................................................................
czytelny podpis użytkownika (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Centrum 
Medyczne ENEL-MED S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i SMS.

Zgoda jest dobrowolna i umożliwia otrzymywanie informacji handlowych o korzystnych dla pacjentów działaniach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.,  
w szczególności o promocjach (np. rabatach, bezpłatnych przeglądach stomatologicznych i konsultacjach) oraz nowych usługach i placówkach.

................................................................................................................ 
czytelny podpis użytkownika (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego)   TAK              NIE


