
 EGÉSZSÉGÜGYI ADATLAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ  DÁTUM: _________________________ 

Név:……………………………………………………………………………… 

Születési dátum:…………………………………………………………...Lakcím:…………………………………………………………………………. 

Tel.:……………………………………………………………………………….E-mail:………………………………………………………………………….. 

 

Az alábbi felsorolt egészségügyi problémák valamelyike fennáll-e Önnél? – kérjük, ha igen, a megfelelőt húzza alá - 

daganatos megbetegedés, pacemaker, magas vérnyomás, epilepszia, trombózis, cukorbetegség, pajzsmirigy problémák, 

hormonális zavarok, bőrbetegség, fényallergia, szív vagy érrendszeri betegség, vesebetegség, csontritkulás. 

Van-e bármilyen egyéb egészségügyi problémája?   Nincs  Igen, mi?……………………………………………………… 

Van-e bármilyen allergiája a kozmetikai szerekre, krémekre, olajokra?................................................................... 

Volt-e botox vagy hyaluronsavas beavatkozása az arcon az elmúlt fél évben?........................................................ 

Van-e fém a testében (implantátum, spirál, fog). Ha igen, mely testrészen?............................................................. 

Ön állapotos-e?  Nem  Igen 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy terhesség ideje alatt, csak a 12. héten túl veheti igénybe kizárólag csakis a kismama 

masszázst, amennyiben Ön nem veszélyeztetett terhes és egészségügyileg vagy orvosilag nincs eltiltva a masszázs vagy 

egyéb fizikai közérzetre ható szolgáltatástól. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az alakformáló vagy egyéb gépi, 

elektrokozmetikai kezelések a terhesség ideje alatt nem vehetők igénybe! Ezért amennyiben Ön mégis állapotosan veszi 

igénybe a kezeléseket, nem vállalunk felelősséget érte. 

Bármilyen egészségügyi probléma, allergia vagy egyéb fontos egészségügyi tünetről, betegségről kérjük, hogy a 

szolgáltatás igénybe vétele előtt feltétlenül tájékoztassák a kezelő személyzetet, illetve az egészségügyi lapon ezt 

tüntesse fel! 

Masszázs vagy köpöly (vákuum masszázs) szolgáltatások igénybe vétele után előfordulhat izomláz, izomfájdalom, nehezebb 

mozgás, kékfoltok vagy egyéb fizikai tünet. A tünetek pár napon belül elmúlnak. Indiai masszázshoz felmelegített olajjal 

dolgoznak a masszőrök. A felmelegített olaj hőmérsékletének érzékelése egyénileg eltérhet. Kérjük, azonnal jelezze, 

amennyiben az olaj hőmérsékletét túl melegnek találja. Lávaköves masszázshoz felmelegített lávaköveket használnak a 

masszőrök, ezért egyénileg változhat a lávakövek hőmérsékletének érzékelése. Amennyiben Ön a hőmérséklettel 

kapcsolatosan bármilyen kellemetlenséget észlel, azonnal jelezze az Önt kezelő masszőrnek. Ritka esetben előfordulhat 

bőrpirosság, hámlás vagy egyéb bőrtünet. 

Szauna és jacuzzi szolgáltatásoknál a két helyiség tisztításához klór tartalmú fertőtlenítő szereket is használunk, illetve ehhez 

szükséges egyéb tisztító és fertőtlenítő szereket. A fertőtlenítő szerekre ritkán előfordulhatnak allergiás reakció. A finn 

szauna hőmérséklete elérheti akár a 100 °C-ot is, ezért egyénileg változhat, hogy kinek, mennyi idő eltöltése ajánlott. Kérjük, 

a saját egészségügyi állapotához mérten vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ha valaki túl sok időt tölt el a szaunában, 

előfordulhat rosszullét, szédülés, ájulás vagy egyéb fizikai rosszulléti tünet.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben VelaShape vagy Magicpolar kezelésre érkezett, úgy tilos az előtte és utána lévő legalább 

24 órában szolárium, vagy egyéb hőhatással járó kezelések (pl.szauna, infraszauna, intenzív napozás) igénybevétele.  

Alakformáló kezeléseknél nagyon ritkán előforduló mellékhatások: bőrpírosság, bőrallergia, égés, izomfájdalom, 

bevérzések, kékfoltok, ödéma. A jelentkező mellékhatások normál esetben pár napon belül elmúlnak. Masszázs, vagy gépi 

kezelés során, ha lappangó betegség miatt a kezelést követően jelentkeznek a betegség tünetei, reklamációt nem fogadunk 

el. 

Nem ajánljuk más gépi kezelések együttes igénybe vételét, amíg nálunk igénybe veszi a kezeléseket. Ha mégis szeretne más 

gépi alakformáló, vagy arckezeléseket igénybe venni, legalább egy hét szünetet tartson a két kezelés között! Normál esetben 

a VelaShape és a Magicpolar kezeléseknél, a két kezelés között legalább 4-7 napnak kell eltelnie,  kérjük ezt vegye figyelembe 

az időpont egyeztetésnél. A vákuumos és az ultratone szolgáltatásokat sűrűbben is igénybe veheti, amennyiben szeretne. 

Kozmetikai kezelésekhez ellenjavaslatok: bőrbetegségek, gombás betegségek, fertőző szemölcsök, szembetegség, 

nyílt sebek, fertőző betegség, herpesz, gyulladás vagy láz esetében. 

 

…………………………………………………….. 
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Kozmetikai gépi kezelések ellenjavaslatai (mezoterápia, mikrodermabrázió, iotonforézis): fém implantátumok, lázas 

állapot, terhesség, epilepszia, szív-és érrendszeri problémák, szívritmuszavar, kezeletlen magas vérnyomás, 

pacemaker, nyílt seb, allergiás reakciók, máj-és vagy vesebetegség, keringési rendellenességek, cukorbetegség, 

vérzékenység, hasnyálmirigy gyulladás, pajzsmirigy túlműködés, immungyengeség, bármelyik idegrendszeri betegség 

vagy problémák esetén, bármelyik daganatos betegség, bőrbetegség, gombás betegségek, fertőző szemölcsök, 

ismeretlen eredetű bőrelváltozások, trombózis hajlam, visszerek, ciszták, hatóanyag vagy segédanyag allergia, 

véralvadást gátló gyógyszer szedés esetén, herpesz, ekcéma, tetoválás, aktív akne, pszoriázis esetén. 

Festések ellenjavaslatai: a fenti felsorolt egészségügyi problémákon kívül bármilyen festék allergia, influenza, túlzott 

szemkönnyezés, bőrpír, rendellenesen záródó szemhéjak, szemműtétek, szemészeti beavatkozások, gyulladt szem. 

Műszempilla viselés ellenjavaslatok: a fenti felsorolt egészségügyi problémákon kívül bármilyen szembetegség, árpa, 

kötőhártya gyulladás, fibróma, allergia, szemműtét után 6 hónapig. 

Gyantázási ellenjavaslatok: a fenti felsorolt egészségügyi problémákon kívül bármilyen gyantával szembeni 

érzékenység, allergia esetén, szőrtüszőgyulladás esetén.   

Síelés, nyaralás előtt legalább 3-4 nappal előtte nem javasolt a hámlasztással járó kozmetikai kezelések igénybe vétele. 

Mikrodermabráziós vagy más hámlasztó kezelés után legalább 7 napig tilos a szoláriumozás, napozás és erősen ajánlott 

a fényvédő krém használata a szabadban való tartózkodás idejére!  

Kozmetikai kezeléseknél ritkán előforduló esetleges mellékhatások: allergiás reakciók, könnyezés, hámlás, hámsérülés, 

véraláfutás, pontvérzés, szőrtüszőgyulladás, bőrpír, irritáció, szem- vagy bőrviszketés, égési sérülés, hólyagosodás, 

duzzanat, kisebb ödémás tünetek, festékallergia, gyantaallergia, bizonyos hatóanyagokra való allergia, váladékozás, 

szempillahullás.  

Kérjük, hogy a kozmetikai kezelések megkezdése előtt, amennyibe kontaktlencsét visel, azt a kezelés idejére vegye ki és ne 

viselje a kezelés ideje alatt! 

Manikűr, kézápoló és műkörömépítés szolgáltatás esetében az ellenjavaslatok: bőrbetegség, gombás fertőzések, gombás 

körömbetegség, vérzékenység, súlyos cukorbetegség, körömágy gyulladás, beteg vagy sérült köröm esetében, műköröm 

alapanyagokra való érzékenység, allergia esetében. Manikűr, kézápoló és műkörömépítés szolgáltatás esetében ritkán 

előforduló mellékhatások: ritkán előfordulhat bőrgyulladás, allergiás reakció, ödémásodás. 

Ajándékkártya és/vagy bérlet kiállítása: amennyiben Ön ajándékba vásárol szolgáltatást, vagy több alkalmas kezelésen vesz 

részt, úgy ajándékkártyát vagy bérletet állítunk ki. Az ajándékkártyát és/vagy bérletet a bejelentkezett időpontra magával 

kell hoznia és a szolgáltatás igénybe vétele előtt át kell adnia a recepciósnak. Amennyiben Ön nem hozza magával az 

ajándékkártyát, vagy bérletet, úgy az adott szolgáltatás árát a helyszínen külön ki kell fizetnie. Új időpontot a bérlet 

hiányában nem áll módunkban biztosítani, az alkalom felhasználtnak minősül. Az elvesztett vagy jogtalanul felhasznált 

ajándékkártyáért vagy bérletért a Stúdió semmilyen formában nem vállal felelősséget és nem áll módunkban pót bérletet 

vagy ajándékkártyát kiállítani. A fel nem használt, vagy lejárt alkalmakat készpénzre vagy más szolgáltatásra nem áll 

módunkban beváltani.  

Időpont lemondás vagy módosítás:  a lefoglalt időpontokat lemondani, vagy módosítani legalább 48 órával a foglalás előtt 

tudja megtenni! Ha nem ér el minket telefonon írjon e-mailt az időpont előtt minimum 48 órával! Ellenkező esetben indoktól 

függetlenül az alkalom és a kupon felhasználtnak minősül és nem áll módunkban más időpontot biztosítani. Továbbá kérjük, 

hogy a megbeszélt időpontra pontosan érkezzen! Késés esetén a szolgáltatás ideje lerövidül. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Diamond Szépségszalon és Masszázs Stúdió szolgáltatásait mindenki a saját felelősségére 

veszi igénybe. Kérjük, hogy amennyiben kérdése, észrevétele van, azt a kezelés előtt tegye fel a recepciósnak, vagy a kezelő 

személyzetnek. Az adatlap aláírásával Ön kijelenti, hogy megkapta a megfelelő tájékoztatást, minden kérdésére választ 

kapott és önként vállalja a kezeléseket. Az adatlap aláírásával Ön tanúsítja, hogy minden szükséges információ a 

rendelkezésére áll, hogy a kezeléseket igénybe vegye. Amennyiben problémája, panasza merülne fel, kérjük ezt a helyszínen 

azonnal jelezze. A helyszínről való távozás után reklamációt semmilyen formában nem fogadunk el. 

Aláírásával tanúsítja, hogy a fent leírtakat megértette, az adott szolgáltatáshoz megkapta a kellő tájékoztatást a 

szolgáltatással járó kockázatáról, vagy a nem várt mellékhatásairól. Valamint saját felelősségre kívánja igénybe venni a 

szolgáltatást és ehhez önként járul hozzá.    

…………………………………………………….. 
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Az adatkezelés jogalapja 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a 

Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja.A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az 

Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha 

erre törvény egyértelműen felhatalmazza. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, 

hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelő 

Név: Diamond Deal Kft. (Székhely: 2364 Ócsa, Bem József u. 6., Tel.: +36-46/786-840, Email: 

info@diamonddeal.hu, Adatvédelmi felelős: Darmos Sándor ügyvezető igazgató). Az adatkezelő Magyarországon 

bejegyzett gazdasági társaság. 

Az adatok forrása 
A Diamond Deal Kft. kijelenti, hogy mint Adatkezelő, kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat 

kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. 

A kezelt adatok köre 
A Diamond Deal Kft, mint Adatkezelő kizárólag a vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok 

az következők: a vásárló neve, születési ideje, email címe, telefonszáma, a kezeléshez szükséges egészségügyi 

információk. 

Az adatokhoz hozzáférők köre 

A felhasználó a regisztráció során saját felelősségére köteles elolvasni és elfogadni a társaság adatvédelmére 
vonatkozó szabályzatot, amelyet a szolgáltatás igénybevételével elfogad. A felhasználó tudomásul veszi, hogy 
személyes adatai megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően 
történik.  
A társaság csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a 
felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges 
üzleti vagy promóciós célból.  

Az adatkezelési folyamat leírása 
A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező 

iránymutatás nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez 

kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a 

profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli a Felhasználó kérésére, jogellenes adatkezelés esetén vagy amennyiben 
megszűnt az adatkezelés célja vagy lejárt az adatok tárolásának törvényben lejárt határideje.A törlés esetén az 
Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. 

Adatbiztonság 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. 

A négyzetet bejelölve megerősíted, hogy elfogadod az Adatvédelmi Nyilatkozatot.  

A négyzetet bejelölve hozzájárulsz, hogy a Diamond Deal Kft. hírlevelet küldjön számodra legújabb 

ajánlatairól.  
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