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KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO
DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO NR……………..
NAZWA PRODUKTU:………………………………………
Data kontaktu…………………………………………..
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie ……………………………..
Konsument:
Imię lub inicjały
Dane kontaktowe
Płeć
Wiek (zwłaszcza
chodzi o dziecko)

jeśli

Charakterystyka
wyjściowa,
w
tym
odpowiednia
historia
medyczna i stosowne
wcześniejsze
użycie
produktu kosmetycznego
(np.
historia
alergii,
wcześniejsza reakcja na
produkt kosmetyczny)

Przetwarzanie danych przez Eubioco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-797), przy
ul. Franciszka Klimczaka 1, KRS: 0000704653, NIP: 9512450136, spółkę osobowo i kapitałowo powiązaną z
Administratorem danych, którą jest: Laboratorium Galenowe Olsztyn, z siedzibą w Dywitach (11-001), przy ul.
Spółdzielczej 25A, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z art. 6 ust 1, pkt.
c) 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.
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Data kontaktu…………………………………………..
Osoba zgłaszająca, jeśli jest inna niż konsument / użytkownik końcowy:
Imię
Dane kontaktowe:
adres miejsca pracy w
przypadku osoby wykonującej
zawód medyczny

Kwalifikacje (np. Lekarz,
dentysta,
farmaceuta,
pielęgniarka, konsument lub
inny pracownik służby
zdrowia) w zakresie, w
jakim można udostępniać
informacje:
podstawowe
cechy konsumenta, w tym
jego historia medyczna i
stosowne
wcześniejsze
użycie
produktu
kosmetycznego (np. historia
alergii, wcześniejsza reakcja
na produkt kosmetyczny)

Przetwarzanie danych przez Eubioco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie
(02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, KRS: 0000704653, NIP: 9512450136, spółkę osobowo i
kapitałowo powiązaną z Administratorem danych, którą jest: Laboratorium Galenowe Olsztyn, z siedzibą
w Dywitach (11-001), przy ul. Spółdzielczej 25A, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych w związku z art. 6 ust 1, pkt. c) 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.
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Podejrzany produkt:
Kategoria produktu
Dokładna nazwa
Numer partii (jeśli to możliwe)
Warunki użytkowania:
Czas trwania aplikacji
W przypadku błędu w użytkowaniu
produktu (np. niewłaściwego użycia),
sekwencja zdarzeń prowadzących do
błędu
Niepożądane zdarzenie:
Oznaki / objawy
Chronologia (data początku zdarzenia,
czas do wystąpienia / ustąpienia oznak lub
objawów)
Powaga wydarzenia
Diagnoza postawiona przez pracownika
służby zdrowia, jeśli jest dostępny.
Wyniki badań lekarskich i / lub ponowna
ekspozycja
Przebieg kliniczny zdarzenia, w tym
ewentualne leczenie

Przetwarzanie danych przez Eubioco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie
(02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, KRS: 0000704653, NIP: 9512450136, spółkę osobowo i
kapitałowo powiązaną z Administratorem danych, którą jest: Laboratorium Galenowe Olsztyn, z siedzibą
w Dywitach (11-001), przy ul. Spółdzielczej 25A, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych w związku z art. 6 ust 1, pkt. c) 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.

