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Imię i nazwisko

Kod pocztowy

Numer telefonu

Numer PESEL

Rok urodzenia

Miasto

Ulica/nr

Adres e-mail

LISTA CZYNNIKÓW, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NEGATYWNIE NA ZDROWIE OSOBY PODDANEJ ZABIEGOWI
EKSFOLIACJI KWASAMI (PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU)

• Zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze
• Trądzik z aktywnym stanem zapalnym (krostkowy, 

ropowiczy)
• Nowotwory
• Przeczosy, nadżerki (uszkodzenia ciągłości naskórka)
• Nowotwory skóry i znamiona
• Naczyniaki jamiste

• Alergie skórne na składniki zawarte w preparatach
• Aktywna opryszczka
• Obszar ciała po wykonanym zabiegu chirurgicznym  

(do 2 miesięcy) 
• Skłonność do powstawania blizn przerostowych
• Ciąża, karmienie piersią
• Liczne znamiona melanocytowe, liczne teleangiektazje

square

square

eksfoliacji kwasami
peelingu chemicznego

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY
MODELKI / MODELA

na wykonanie zabiegu

 Wyrażam zgodę na udział w charakterze modelki / modela i wykonanie na mnie oznaczonego zabiegu  
w ramach programu szkoleniowego, prowadzonego przez firmę Broadway Beauty z siedzibą w Katowicach  
przy ul. Mikołowskiej 150. Mam świadomość, iż przedmiotowy zabieg wykonany zostanie zgodnie z zasadami 
sztuki kosmetologicznej, pod nadzorem i według wskazań prowadzącego szkolenie kosmetologa, posiadającego 
odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do wykonywania tego rodzaju zabiegów, jednakże samo 
wykonanie zabiegu dokonane zostanie przez słuchacza – uczestnika szkolenia, jako element części praktycznej, 
mającej na celu nabycie przez niego umiejętności samodzielnego wykonywania tego rodzaju zabiegów.  Przyjmuję do 
wiadomości, że zabieg wykonywany przez osobę uczącą się – słuchacza - może mieć niedoskonałości oraz może trwać 
dłużej niż zabieg wykonywany przez profesjonalistę. Zabieg zostanie wykonany przez słuchacza wyłącznie na moją 
odpowiedzialność. Akceptuję, iż efekt końcowy zabiegu, w tym ewentualne niedające się przewidzieć skutki uboczne, 
uzależnione są od indywidualnych cech danego organizmu. W związku z tym nie będę rościć żadnych pretensji za 
efekt końcowy wobec osoby wykonującej zabieg, nadzorującej jego wykonywanie, a także wobec organizatora 
szkolenia. Mając to na uwadze zabieg wykonany zostanie po cenie niższej niż rynkowa wartość takiej usługi. 
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że decyzja o dopuszczeniu mnie do wykonania zabiegu należy do kosmetologa 
prowadzącego szkolenie, jak również decyzja o przerwaniu / zakończeniu zabiegu na każdym jego etapie, w szczególności 
w przypadku wystąpienia albo ryzyka wystąpienia niekorzystnych objawów, mogących mieć wpływ na mój stan 
zdrowia. W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów w trakcie lub po zabiegu obowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym organizatora szkolenia, wykonującego lub nadzorującego zabieg.

ZGODA NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH
 W związku z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegu, w celu minimalizacji zagrożeń związanych z jego  
wykonaniem, wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w niniejszej 
zgodzie, a obejmujących informacje o wystąpieniu czynników stanowiących przeciwskazania do zabiegu, informacje 
zawarte w wypełnionym przez mnie formularzu stanu zdrowia czy informacje o innych schorzeniach. W przypadku podania 
nieprawdziwych informacji albo zatajenia prawdy, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne 
skutki zabiegu i zrzekam się wszelkich roszczeń wobec osoby wykonującej zabieg, nadzorującej jego wykonywanie, a także 
wobec organizatora szkolenia.

DATA ORAZ PODPIS MODELKI/MODELA
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• Choroby autoimmunologiczne (np . SM, łuszczyca, bielactwo)
• Skóra uszkodzona, podrażniona
• Ciężkie postacie trądziku, wymagające leczenia       

farmakologicznego
• Choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce)

• Doustna terapia retinoidami, pochodnymi witaminy A 
(wymagane minimum 6 miesięcy przerwy)

• Nadmierna opalenizna i przewlekła ekspozycja na słońce
• Skóra podrażniona (nadżerki, otarcia)
• Przebyty zabieg krioterapii w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Oświadczam, że nie występują u mnie żadne z wyżej wymienionych czynników lub okoliczności, stanowiących 
przeciwwskazania do wykonania zabiegu i mam świadomość, że w przypadku ich zatajenia biorę na siebie pełną odpo- 
wiedzialność za negatywne skutki wykonanego zabiegu, w tym możliwość wystąpienia powikłań.

Oświadczam, że zostałam/em wyczerpująco poinformowana/y o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, technice  
i sposobie wykonania zabiegu, pochodzeniu i sposobie działania preparatów, które zostaną użyte do wykonania zabiegu, 
możliwych do osiągnięcia efektach zabiegu w moim przypadku, o wszelkich następstwach i możliwych powikłaniach 
zabiegu, sposobie postępowania po wykonaniu zabiegu, czasie utrzymywania się osiągniętego rezultatu, czasie po 
upływie którego może/powinien zostać przeprowadzony kolejny zabieg, minimalnej ilości zabiegów, których
przeprowadzenie jest niezbędne do utrzymania osiągniętego efektu.

Jestem świadoma/y, ze wystąpienie negatywnych następstw i powikłań, o których zostałam/em poinformowana/y przed 
wykonaniem zabiegu nie uprawnia mnie do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych. Jestem również świadoma/y, 
ze podstawą roszczeń nie może być rozbieżność między rezultatem, którego zakres i rodzaj został określony przed 
przystąpieniem do zabiegu, a moimi oczekiwaniami. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego i osobistego skontaktowania się z lekarzem/specjalistą w przypadku wystąpienia 
u mnie zdarzenia niepożądanego po moim powrocie do domu. Zobowiązuję się do poinformowania lekarza/specjalistę 
o wystąpieniu któregokolwiek z działań niepożądanych, w przypadku jego utrzymywania się przez okres dłuższy niż jeden 
tydzień i/lub o wystąpieniu jakiegokolwiek innego zdarzenia niepożądanego. 

Została przekazana mi szczegółowa informacja na temat sposobu przygotowania się do zabiegu w warunkach domowych 
oraz informacja na temat preparatów, jakie powinny zostać zastosowane przed wykonaniem zabiegu.. Poinformowano 
mnie o tym, że efekty zabiegu nie są identyczne w przypadku każdego pacjenta i zależą od indywidualnych cech 
anatomicznych pacjenta oraz stanu skóry przed zabiegiem. Z tego powodu jestem świadoma/y, że w wyniku wykonania 
zabiegu mogą występować inne powikłania, których nie da się przewidzieć oraz nie będę z tego powodu wnosić roszczeń 
odszkodowawczych.

Oświadczam, że przed rozpoczęciem zabiegu udzieliłam/em wszelkich dodatkowych i wyczerpujących informacji na 
temat mojego stanu zdrowia, istnienia/braku ciąży, przyjmowanych leków, przebytych zabiegów, alergii, szkoleniowcowi 
prowadzącemu szkolenie z zakresu zabiegu kosmetologicznego, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu zabiegu lub 
ewentualne następstwa zdrowotne po jego wykonaniu, a także oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających, jak również nie przyjmowałam/łem ich w okresie co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem 
zabiegu.

Organizator szkolenia, osoba wykonująca zabieg oraz osoba go nadzorująca nie odpowiada za weryfikację prawdziwości 
uzyskanych wiadomości. Przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku wykonania zabiegu mogą wystąpić inne niepożądane 
efekty niż wskazane w niniejszej zgodzie, a organizator, szkoleniowiec ani słuchacz nie podnoszą za nie odpowiedzialności. 
Obowiązuję się do przestrzegania zaleceń przed i po zabiegu.

DATA ORAZ PODPIS MODELKI/MODELA

DATA ORAZ PODPIS MODELKI/MODELA

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego przedłożonego mi przez Administra- 
tora moich danych osobowych - firmę Broadway Beauty - w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie  
z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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), w tym z treścią przysługujących mi praw w zakresie przetwarzania danych 
osobowych zarówno w zakresie zawartej umowy jak i dobrowolnie wyrażonych zgódi dobrowolnie wyrażonych zgód.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZABIEGU EKSFOLIACJI KWASAMI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZABIEGU PEELINGU CHEMICZNEGO

Eksfoliacja kwasami polega na chemicznym złuszczaniu naskórka za pomocą hydroksykwasów (AHA), które chara-
kteryzują się zdolnością głębokiej penetracji skóry i wpływają na wzrost jej grubości oraz syntezę kolagenu. Kwasy 
pobudzają również produkcję polisacharydów, dzięki czemu w znacznej mierze przyczyniają się do poprawy nawilżenia 
skóry. Zabieg eksfoliacji kwasami sprawia, że skóra odzyskuje zdrowy koloryt, jest odpowiednio nawilżona, a naskórek 
staje się mocniejszy i wraz z pozostałymi warstwami skóry bardziej odporny na podrażnienia. Stymuluje on komórki do 
odnowy, dzięki czemu pozwala zniwelować problemy skórne. Oprócz właściwości złuszczających i nawilżających, wykazuje 
również właściwości oczyszczające oraz zwiększające skuteczność preparatów pielęgnacyjnych. Dzięki wspomaganiu 
przepuszczalności naskórka wpływa on na ulepszenie procesu penetracji czynników depigmentacyjnych, co ma duże  
znaczenie w przypadku skóry z przebarwieniami.

Kwasy hydroksylowe (hydroksykwasy) to substancje należące do ogólnie pojętej grupy eksfoliantów chemicznych, czyli 
środków złuszczających skórę. Najbardziej popularne to alfa-hydroksykwasy (AHA) i beta-hydroksykwasy (BHA).

Kwasy Alfa-hydroksylowe - AHA - występują powszechnie w przyrodzie np. w trzcinie cukrowej, mleku, owocach. Kwasy 
AHA należą do kwasów rozpuszczalnych w wodzie, dlatego też nie mają zdolności do przenikania przez warstwę sebum, 
czyli warstwę łoju i wnikania w głąb oraz oczyszczania porów skóry. Z tego względu preparaty z kwasami AHA są bardziej 
polecane dla skóry suchej, zgrubiałej oraz zniszczonej opalaniem, ale oczywiście są pomocne także w przypadku cery 
trądzikowej, zwłaszcza kwas migdałowy, który jako nieliczny kwas AHA posiada silne działanie antybakteryjne.

Kwasy Beta-hydroksylowe - BHA - w kosmetyce stosuje się tylko jeden rodzaj kwasu BHA - kwas salicylowy, który  
w naturze jest obecny np. w korze wierzby. Ogólne działanie kwasu BHA jest bardzo podobne do kwasów AHA, czyli także 
reguluje on odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco poprzez rozluźnianie połączeń międzykomórkowych i usuwa 
zbędne warstwy zrogowaciałych komórek naskórka. Kwas salicylowy jest ponadto związkiem spokrewnionym z aspiryną 
(chemiczna nazwa aspiryny to kwas acetylosalicylowy) i tak jak ona posiada silne właściwości przeciwzapalne, sprzyja 
więc procesowi gojenia wyprysków i podrażnień. Jest to kwas rozpuszczalny w tłuszczach, dzięki temu nie tylko złuszcza 
martwe komórki z powierzchni naskórka, ale ma także zdolność przenikania przez warstwę łojową (sebum) i wnikania 
w głąb porów skóry i ich oczyszczania, a także wnikania w głąb mieszków włosowych, co ma duże znaczenie w redukcji 
trądziku. Przyczynia się więc do odblokowania porów, a co za tym idzie zapobiega tworzeniu wyprysków oraz pomaga 
likwidować tzw. zaskórniki. Z tego względu preparaty z kwasem BHA polecane są dla cer skłonnych do zanieczyszczonych 
porów i trądziku.

Peeling chemiczny to procedura polegająca na nałożeniu na skórę odpowiednio dobranej mieszaniny związków 
chemicznych w określonym stężeniu. Substancje te przenikają w głąb skóry i mają wpływ na przebudowę kolagenu 
i elastyny, które są czynnikami podporowymi w skórze. Tym samym seria peelingów wpływa na odnowę naskórka oraz 
skóry, a także działa odmładzająco likwidując oznaki starzenia się skóry. Jest kilka rodzajów peelingów chemicznych  
np.: yellow peel, peeling kwasem glikowym, peeling kwasem TCA, kwasem migdałowym, kwasem pirogronowym. Ich 
działanie z jednej strony jest podobne, bo wszystkie złuszczają naskórek. Różnią się jednak głębokością złuszczania 
i stężeniem kwasu. Wpływają również pobudzająco na skórę właściwą, indukując syntezę kolagenu i elastyny. Dobór 
odpowiedniego preparatu do zabiegu dla każdego pacjenta dokonywany jest indywidulanie przez kosmetologa.

• uszkodzenia związane z wiekiem: zmarszczki, utrata jędrności skóry
• odświeżenie, rozjaśnienie wygładzenie i dotlenienie skóry, redukcja drobnych zmarszczek, poprawa napięcia 

i sprężystości skóry
• zmiany chorobowe skóry: trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy, trądzik różowaty w okresie remisji
• skóra tłusta, rozszerzone pory
• powikłania po trądziku – przebarwienia, blizny zanikowe i poszerzone pory
• skóra tłusta, rozszerzone pory
• zaburzenia rogowacenia: suchość skóry, rogowacenie przymieszkowe
• przebarwienia (pozapalne, posłoneczne, hormonalne, plamy barwnikowe)
• powierzchowne blizny zanikowe
• rozstępy skórne

Główne wskazania do wykonania peelingów chemicznych są następujące:
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• skóra przed zabiegiem nie może być podrażniona
• na 7-10 dni przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji, 

retinoidów i preparatów drażniących skórę, środków samoopalających
• należy odstawić na kilka dni przed zabiegiem silnie działające kremy np. z tlenkiem benzoilu, retinolem czy siarką, 

kwasy AHA
• mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu
• nie wykonywać masażu twarzy 2-3 dni przed peelingiem
• na miesiąc przed peelingiem nie opalać się, nie korzystać z solarium

• zakaz opalania się przez 4 tygodnie
• wskazane jest stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze SPF co najmniej 30
• zakaz stosowania kremów z AHA przez 7-14 dni
• makijaż można nałożyć kilka godzin po zabiegu (najlepiej po 24 godzinach)
• bezwzględny zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka
• wskazane intensywne nawilżanie skóry preparatami bezzapachowymi, hipoalergicznymi
• wskazane oczyszczanie skóry preparatami do skóry wrażliwej, hipoalergicznymi, bezzapachowymi

Przygotowanie do zabiegu:

Zalecenia ogólne po peelingu chemicznym:

ZALECENIA PRZED ORAZ PO ZABIEGU EKSFOLIACJI KWASAMI

Na około tydzień przed eksfoliacją kwasami nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, dermabrazji, innych 
peelingów i preparatów drażniących skórę. Mężczyźni nie powinni golić się w dniu zabiegu. Osoby ze skłonnością do  
opryszczki powinny przez kilka dni przed planowanym zabiegiem (także po nim) zażywać odpowiedni lek przeciwwirusowy 
(np. Heviran).

W trakcie kuracji nie należy wykonywać się innych peelingów, zwłaszcza mechanicznych. Nie należy także korzystać 
z  kąpieli słonecznych oraz solarium do 1 miesiąca po kuracji, a ponadto zaleca się chronić skórę przed promieniami  
słonecznymi poprzez używanie kremów z filtrami ochronnymi

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie jest opcjonalne i pozostaje do 
swobodnej decyzji modelki / modela. 

ZGODA NA UTRWALANIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku przez firmę Broadway Beauty z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 150 bezpośrednio przed zabiegiem, w trakcie jego wykonywania oraz bezpośrednio 
po zakończeniu.
Niniejsza zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami,  
na których został utrwalony wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, 
rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służącym:
    1. celom szkoleniowym square TAK  /  square NIE
    2. celom marketingowym, w szczególności w mediach (np. Internet, w tym na portalach społecznościowych) w materia-
łach promocyjnych (np. folderach, ulotkach, plakatach, materiałach audio/wideo).  square TAK  /  square NIE 
W przypadku wyrażenia zgody w pkt 1 - zgoda obejmuje ponadto zapisywanie i udostępnianie wizerunku na nośnikach 
elektronicznych udostępnianych jako materiały szkoleniowe uczestnikom szkoleń. 

DATA ORAZ PODPIS MODELKI/MODELA

Zgoda wyrażona jest na czas nieoznaczony do czasu jej wycofania. Oświadczam, że zostałam/em* poinformo- 
wana/y* o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również, że od tej zgody nie jest 
uzależnione świadczenie usług.
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Imię i nazwisko, data i podpis osoby przyjmującej oświadczenia zawarte w niniejszym Formularzu 
oraz udzielającej informacji i wyjaśnień w zakresie objętym treścią niniejszego Formularza

Wypełnia organizator szkolenia:

 Data i miejsce wykonania zabiegu kosmetycznego / kosmetologicznego w ramach programu
  szkoleniowego Broadway Beauty:

 Imię i nazwisko szkoleniowca prowadzącego szkolenie 

 Imię i nazwisko uczestnika szkolenia wykonującego zabieg 

 Uwagi:

Imię, nazwisko i podpis

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji telefonicznych lub mailowych o organizowanych przez firmę Broadway  
Beauty z siedzibą w Katowicach szkoleniach oraz o aktualnych promocjach i nowościach produktowych w ofercie 
handlowej.

DATA ORAZ PODPIS MODELKI/MODELA


