Regulamin programu Metamorfozy
Prowadzonego przez gabinet medycyny estetycznej FabMed

§1. Informacje ogólne
1. Organizatorem programu Metamorfozy jest FabMed s.c. z siedzibą w Warszawie 01-793 przy
ul. Rydygiera 19/184, NIP 5241093922, REGON 386468250, będący podmiotem leczniczym i
prowadzący gabinet medycyny estetycznej FabMed w Warszawie (01-248) przy ulicy Jana
Kazimierza 50.
2. Program Metamorfozy, realizowany przez gabinet medycyny estetycznej FabMed, ma na celu
zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i video do portfolio gabinetu i prezentację
możliwości, jakie dla poprawy wyglądu dają zabiegi medycyny estetycznej z wykorzystaniem
wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego.

§2. Zgłoszenia do programu
1. Program Metamorfozy adresowany jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.
2. Uczestnikiem programu mogą zostać osoby, u których lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań do
wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, w szczególności zabiegów z użyciem
wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego.
3. Zgłoszenie do programu następuje drogą mailową na adres fabmed@fabmed.pl z dopiskiem
„metamorfoza”.
4. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o dołączenie do zgłoszenia 6 zdjęć
twarzy – przodem (en face), bokiem (z profilu prawego i lewego), ukośnie bokiem (z prawej i
lewej strony pod kątem ok. 45°) oraz bokiem (z profilu) z brodą uniesioną do pozycji poziomej.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń zespół medyczny gabinetu medycyny estetycznej FabMed
wybierze osoby zakwalifikowane do programu, u których – według najlepszej wiedzy lekarzy
specjalistów – można uzyskać satysfakcjonujący, wyraźny, zgodny z oczekiwaniami pacjenta
efekt poprawy wyglądu dzięki terapii estetycznej z wykorzystaniem wypełniaczy na bazie
kwasu hialuronowego.
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie zostaną powiadomione o tym mailowo lub
telefonicznie w ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia.

§3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników programu
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
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 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

2. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest FabMed s.c. z siedzibą w
Warszawie 01-793 przy ul. Rydygiera 19/184, NIP 5241093922, REGON 386468250,
fabmed@fabmed.pl
3. Dane osobowe uczestników programu przetwarza FabMed s.c. z siedzibą w Warszawie 01-793
przy ul. Rydygiera 19/184, NIP 5241093922, REGON 386468250, fabmed@fabmed.pl
4. Odbiorcą danych osobowych uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty
wspomagające Administratora w jego działalności gospodarczej.
5. Dane uczestników programu przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonej
dokumentacji medycznej i do przygotowania dokumentów związanych z ich udziałem w
programie.
6. Dane osobowe uczestników programu nie będą publikowane przez Organizatora.
7. Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest
możliwe w gabinecie medycyny estetycznej FabMed Warszawie (01-248) przy ulicy Jana
Kazimierza 50, mailowo fabmed@fabmed.pl lub telefonicznie (22) 688 77 97.
8. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak
również prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnik programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
10. Uczestnik programu ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.
11. Podanie przez uczestnika programu jego danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do
jego udziału w programie.
12. Przetwarzane kategorie danych osobowych uczestników programu to: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, data urodzenia.
13. FabMed s.c. nie zachowa i nie będzie przetwarzał danych osobowych osób, które nie zostały
zakwalifikowane do udziału w programie.

§4. Przebieg programu i wykonanie zabiegów
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie na podstawie przesłanego zgłoszenia
mailowego zostaną zaproszone na bezpłatną wstępną konsultację u lekarza medycyny
estetycznej FabMed. Zostanie dla nich przeprowadzona cyfrowa analiza skóry oraz
przygotowany indywidualny plan terapii oraz kosztorys zabiegów wykonywanych na
preferencyjnych warunkach (szczegółowe informacje w części „Odpłatność za zabiegi i inne
świadczenia dla uczestników programu” Regulaminu).
2. W porozumieniu z uczestnikiem programu i po zaakceptowaniu przez niego indywidualnego
planu i kosztorysu zabiegowego lekarz prowadzący ustala harmonogram wykonania zabiegów
oraz wizyt kontrolnych.
3. Wszystkie konsultacje i zabiegi w programie Metamorfozy będą przeprowadzone w gabinecie
medycyny estetycznej FabMed, zlokalizowanym w Warszawie na Woli przy ulicy Jana
Kazimierza 50 (01-248) przez praktykujących lekarzy, posiadających niezbędną wiedzę,
wykształcenie, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zabiegów medycyny estetycznej
(nie będą to zabiegi szkoleniowe).

4. Zabiegi zostaną wykonane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną preparatami na bazie kwasu
hialuronowego posiadającymi wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa,
dopuszczonymi do obrotu na terenie UE i Polski oraz do stosowania w medycynie estetycznej,
pochodzącymi z oficjalnej sieci dystrybucji producenta (https://www.teoxane.com/pl).

§5. Udostępnienie wizerunku uczestnika programu
1. Uczestnicy programu metamorfozy wyrażają zgodę na udostępnienie ich wizerunku
utrwalonego w materiałach fotograficznych i/lub video przez FabMed s.c. w celu promocji
usług gabinetu medycyny estetycznej FabMed.
2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika programu przez FabMed s.c. jest
dobrowolne i niezbędne do uczestnictwa w programie.
3. W trakcie realizacji programu Organizator gromadzi i w celu promocji swoich usług udostępnia
materiały fotograficzne i wideo dokumentujące wygląd i stan skóry uczestników programu, w
szczególności przed zabiegiem, bezpośrednio po zabiegu, po okresie rekonwalescencji wraz z
informacją o rodzaju przeprowadzonej terapii i wieku osoby uczestniczącej w programie.
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika programu jest przez niego udzielana
bezterminowo i dotyczy publikacji materiałów fotograficznych i video we wszelkich mediach
elektronicznych gabinetu medycyny estetycznej FabMed, w szczególności:
• na stronie internetowej www.fabmed.pl
• na profilu FB https://www.facebook.com/Fabmed.medycyna
• na profilu IG https://www.instagram.com/fabmed_medycyna_estetyczna/
• na kanale YT
• w serwisie Vimeo
• w publikacjach drukowanych.

§6. Odpłatność za zabiegi i inne świadczenia dla uczestników programu
1. Koszt materiałów użytych do zabiegów w programie Metamorfozy zostanie podzielony między
Organizatora oraz uczestnika programu. Cena 1 ml preparatu na bazie kwasu hialuronowego,
użytego do zabiegów, wynosi dla uczestnika programu 300 zł brutto.
2. Uczestnik programu przy płatności za zabieg uiszcza dodatkowo gotówką kaucję zwrotną
w wysokości 100 zł brutto za 1 ml preparatu użytego do zabiegów.
3. Kaucja zostanie pobrana za pokwitowaniem.
4. Kaucja zwracana jest uczestnikowi programu w całości na końcowej wizycie kontrolnej,
po zakończeniu terapii i wykonaniu dokumentacji fotograficznej i/lub video efektów leczenia.
5. Cyfrowa analiza skóry, wstępna konsultacja, wizyty kontrolne są dla uczestnika programu
bezpłatne.
6. Koszt wykonania zabiegów dla uczestników programu nie może być pokrywany z wartości
voucherów podarunkowych FabMed.

