
Rezerwację przyjmujemy telefonicznie pod numerem +48 731-121-805, przez 

Facebook, e – mail: salon@kashmir.net.pl bądź osobiście w recepcji naszego SPA. 

Niezbędne jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz numeru telefonu do 

kontaktu. 

 

REGULAMIN 

rezerwacji terminu zabiegu na makijaż permanentny w KASHMIR BEAUTY& SPA 

1. Przed umówieniem się na zabieg, sprawdź czy nie masz przeciwwskazań, 

których lista znajduje się pod niniejszym regulaminem. 

2. Jeśli masz już makijaż permanentny poinformuj nas o tym koniecznie. 

3. Dokonanie rezerwacji uważa się za potwierdzone, po zaksięgowaniu na koncie 

bankowym firmy KASHMIR BEAUTY& SPA wymaganego zadatku w kwocie 

100 zł. Zadatek ten jest wliczony w całościowy koszt zabiegu i zostanie 

odliczony w momencie płatności po wykonaniu usługi. 

4. Wysokość pobieranego zadatku odpowiada kwocie 100 zł. 

5. Dane do przelewu: Kashmir Beauty & SPA, ul 11 Listopada 3, 64-600 Oborniki. 

PKO BP S.A. 26 1020 4128 0000 1002 0137 4883 w tytule: imię, nazwisko, nr 

tel., makijaż permanentny. 

6. Wpłata zadatku po dokonanej rezerwacji wstępnej, oznacza przyjęcie 

warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą 

rezerwacji. 

7. Zadatek należy wpłacić w terminie do 3 dni roboczych, od daty dokonania 

rezerwacji wstępnej. Późniejsze dokonanie wpłaty, możliwe jest tylko po 

telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu. W innym przypadku rezerwacja 

będzie anulowana. 

8. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie bez powiadomienia, powoduje 

anulowanie rezerwacji. 

9. Zwrot zadatku występuje w przypadku rezygnacji na 72 h przed planowanym 

zabiegiem, w przeciwnym wypadku zadatek nie jest zwracany. 

10. Nie wszystkie metody pigmentacji są dla danej klientki odpowiednie. Podczas 

wizyty dobieramy technikę pigmentacji po zapoznaniu się z rodzajem skóry. W 

przypadku rezygnacji z pigmentacji w trakcie wizyty zadatek nie jest zwracany. 

11. Paragon fiskalny zawierający całkowitą kwotę wykonanej usługi (wraz z 

wcześniej wpłaconym zadatkiem) wystawiany jest w dniu zabiegu. 
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Lista przeciwwskazań do zabiegu: 

 Cukrzyca (jeśli jest ustabilizowana można wykonać zabieg) 

 Świeża opalenizna 

 Choroby nowotworowe – w trakcie chemioterapii 

 Choroby krwi – hemofilia, małopłytkowość 

 Przyjmowanie leków – sterydowych, antybiotyków 

 Przyjmowanie leków rozrzedzających krew 

 Zażywanie leków takich jak: kumaryna, heparyna albo dużych dawek aspiryny 

 Infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze 

 Choroby skóry w miejscu pigmentacji (łuszczyca) 

 Ciąża oraz okres karmienia piersią 

 Tendencja do keloidów 

 Hemofilia, anemia 

 Wieloczynnikowe alergie 

 Stosowanie Roacutane lub innych pochodnych retinolu (Izotretinoidy) 

 Choroby zakaźne (żółtaczka, AIDS) 

 Zapalenie wątroby typu B 

 Nadwrażliwość na pigmenty stosowane w zabiegu 

 Operacje plastyczne miejsca pigmentowanego, jeżeli od zabiegu nie minęło 6 

miesięcy 

 Czynna opryszczka 

 Jaskra 

 Zaćma 

 Zabiegi operacyjne oczu (co najmniej 2 -3 miesiące przed makijażem) 

 Choroby gałki ocznej 

 Choroby spojówki 

 Odwarstwienia siatkówki 

 Przedłużone rzęsy 

 Opryszczka 

 Zabiegi i leczenie stomatologiczne planowane w odstępie jednego tygodnia 

 Stany zapalne w jamie ustnej 

 Znamiona w granicy czerwieni wargowej 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 

osobowych przez firmę 

KASHMIR BEAUTY& SPA, ul.11 Listopada 3, 64-600 Oborniki, w celu komunikacji korzystania z usług 

medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej 

informacji dot. Planowanych wizyt. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. 

przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w 

wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 

Zostałam również poinformowana o tym, że dane zbierane są przez KASHMIR BEAUTY& SPA, ul.11 

Listopada 3, 64-600 Oborniki o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich 

poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. 


