
OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………………….................................., zamieszkała(y)  

w ………………………………………………………………….., przy ulicy ………….………………………………………………………………………,  

nr …………………, legitymująca(y) się dowodem osobistym o numerze …………….………………..…………………………………,  

wydanym przez…………………………………………………………………………………….., ważnym do …….………………………………..,  

identyfikująca(y) się numerem PESEL …………………………………………………………………………..……………………………………,  

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przystąpienie do serwisu internetowego Mediserwis.pl, promującego  

prywatne usługi pielęgniarskie dla klientów indywidualnych, pośredniczącego w umawianiu prywatnych wizyt 

domowych w celu świadczenia prywatnych usług pielęgniarskich, co będzie się wiązało z podpisaniem umowy  

abonamentowej na okres minimum 12-tu miesięcy od dnia komercyjnego uruchomienia serwisu (data  

uruchomienia serwisu zostanie mi przedstawiona prze firmę Mediserwis Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub  

telefoniczną a proces rejestracji w portalu odbędzie się drogą elektroniczną w samym serwisie). 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez firmę Mediserwis  

Sp. z o.o. oraz inne podmioty powiązane lub/i współpracujące z Mediserwis Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane lub/i  

współpracujące z serwisem internetowym mediserwis.pl w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w  

serwisie internetowym Mediserwis.pl.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

  

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystywanie mojego wizerunku przez firmę Mediserwis  

Sp. z o.o. oraz inne podmioty powiązane lub/i współpracujące z Mediserwis Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane lub/i  

współpracujące z serwisem internetowym mediserwis.pl w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w  

serwisie internetowym Mediserwis.pl.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis  

 

Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną i SMS ze strony firmy Mediserwis Sp. z o.o. oraz od 
innych 

podmiotów powiązanych lub/i współpracujących z Mediserwis Sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych lub/i  

współpracujących z serwisem internetowym mediserwis.pl w celach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych  

jak i w celach związanych z funkcjonowaniem usług dostępnych w serwisie internetowym mediserwis.pl. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis  



 

Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pielęgniarki,  

co udokumentowane jest legitymacją służbową o numerze …………………………………………………………………, wydaną  

przez …………………………………………………….………………………………….., w dniu…………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis  

 

Niniejszym deklaruję chęć podpisania umowy abonamentowej w kwocie 49,00 zł miesięcznie z portalem  

mediserwis.pl na okres 12 miesięcy z możliwością ewentualnego, automatycznego przedłużenia na kolejne, 

roczne okresy rozliczeniowe. 

 

 

DANE OSOBOWE: 

 

………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………... 

Telefon komórkowy 

 

…………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail 

 


