
Prihlasovací formulár

Jedinečná neurorehabilitácia

Od Do

Pohlavie Meno Priezvisko

Rehabilitácia

Údaje o pacientovi

Dátum narodenia

Rodné číslo Zdravotná poisťovňa

Diagnóza Lieky

Epilepsia

ÁnoNie

Dátum posledného záchvatu

Ulica Číslo Mesto PSČ

Štát Mobilný telefón E-mail

Hyperbarická oxygenoterapia

Doplnkové terapie*

Spider/UGUL

 Hydroterapia Canisterapia

Senzomotorická terapia Iné

* Indikáciu určí doktor na vstupnej prehliadke

Meno Priezvisko

Údaje o sprievodnej osobe

Ulica Číslo Mesto PSČ

Štát Mobilný telefón E-mail
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Prosím, pokračujte na ďalšej strane

Neurorehabilitačný program pre deti a dospelých

Raná rehabilitácia pre deti do 2 rokov / Babymed

Termín

Žena
Muž



Check In Check Out

Typ izby

Počet dospelých osôb

Ubytovanie v Adeli Medical Center

Počet detí do 15 rokov
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Strava dospelých
Raňajky

Obed

Večera

Strava detí do 12 rokov
Raňajky

Obed

Večera

Ortopedická posteľ
Áno

Nie

Iné požiadavky

Transfer z letiska

Viedeň

Bratislava

Jedinečná neurorehabilitácia

Prihlasovací formulár

Meno Priezvisko

Údaje o zákonnom zástupcovi pacienta (ak podpisuje tento formulár)

Ulica Číslo Mesto PSČ

Štát Mobilný telefón E-mail

Prosím, pokračujte na ďalšej strane

Štandardná izba 

Apartmán typu Economy (2-dvojizbový apartmán so sprchou)

Apartmán (2-dvojizbový apartmán s vaňou a sprchou)

Rodinná izba (prepojené štandardné izby)

Rodinný apartmán (3-izbový apartmán)
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Prihlasovací formulár

Dátum Podpis pacienta / zákonného zástupcu

Vyplnený formulár zašlite mailom Vašej kontaktnej osobe v Adeli Medical Center.

Ďakujeme a želáme Vám úspešnú terapiu v našom centre!

Spracúvanie osobných údajov pre účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti
Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára, bude pre účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom 
Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú v rámci predzmluvných vzťahov potrebné na uzavretie a plnenie 
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a budú spracúvane aj na základe zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov pre účely poskytnutia ubytovania 
V prípade, ak v rámci tohto formulára požiadate aj o poskytnutie ubytovania, Vaše kontaktné a identifikačné osobné údaje uvedené v tomto formulári budú pre účely 
poskytnutia ubytovania a príslušných služieb spracúvané aj prevádzkovateľom: ADELI Center, s.r.o., so sídlom Kátlovce 70, 919 55 Kátlovce, Slovenská republika, 
IČO: 36449 521. Predmetné osobné údaje budú v rámci predzmluvných vzťahov potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytnutí služby (najmä ubytovania).

Zmluvné podmienky a aktuálnosť údajov 
Podpísaním tohto formulára potvrdzujete, že ste si prečítali zmluvné podmienky Adeli Medical Centra a súhlasíte s nimi. Podpísaním tohto formulára zároveň potvrdzujete 
správnosť a aktuálnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a podobizne na marketingový účel 
Týmto spoločnosti/prevádzkovateľovi ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655 podľa všeobecného nariadenia EÚ 
o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a § 12 Občianskeho zákonníka (*vyberte jednu z možností):
PRE MOTIVÁCIU ĎALŠÍCH RODÍN A PODPORU ADELI MEDICAL CENTRA

a)  
 udeľujem

 neudeľujem 

b)  
 udeľujem

 neudeľujem 

Súhlas je udelený na dobu troch (3) rokov. Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel je možné 
kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu prevádzkovateľa: ADELI s.r.o.,  so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655 alebo emailom na 
email [info@adelicenter.eu]. V prípade odvolania súhlasu nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na daný účel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie k ochrane osobných údajov
Aktuálne informácie ohľadom ochrany a spracúvania Vašich osobných údajov ako aj aktuálne informácie ohľadom Vašich práv súvisiacich s ochranou Vašich osobných 
údajov nájdete vždy aj na našej webstránke www.adelicenter.eu alebo sa o ochrane Vašich osobných údajov môžete informovať u nás telefonicky na tel. č. 
[+421337915900] alebo prostredníctvom emailu na email [info@adelicenter.eu].

súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených identifikačných a kontaktných údajov – meno, priezvisko, 
titul, email a telefón (budú použité najmä na priamy marketing, zasielanie newslettra, zasielanie ponúk 
a reklám na produkty a služby ADELI ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov ADELI 
a na hodnotenie spokojnosti klientov/pacientov);

súhlas s použitím mojej podobizne formou fotografií a audio-video záznamov (budú použité a zverejnené 
za účelom propagácie služieb a produktov ADELI na webstránke www.adelicenter.eu, na iných webstránkach 
ADELI, na internetových sociálnych sieťach – na profiloch ADELI, ako aj v blogoch, článkoch a reklamných 
letákoch/bulletinoch).
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