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WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA
A. Dane Zleceniodawcy

B. Osoba do kontaktu

Nazwa: ..........................................................................
.
.......................................................................................

Imię i nazwisko: .................................................................
Stanowisko: ........................................................................

Adres: .............................................................................

Nr telefonu: ........................................................................

NIP: ...............................................................................

E-mail: ...............................................................................

C. Przedmiot zlecenia
Receptura + technologia wytwarzania
Badania:
podstawowe badania produktu (fizykochemiczne, mikrobiologiczne)
potwierdzenie skuteczności układu konserwującego (Challenge test)
badania stabilności (test odporności temperaturowej, badania stresowe, badania kompatybilnośc masy
z opakowaniem)
badanie PAO
badanie SPF – oczekiwana wartość SPF: …………………….…………..…………..…………..…………..………
badanie wodoodporności
badania aplikacyjno-użytkowe na probantach
15 osób
25 osób
badania dermatologiczne
15 osób
25 osób
badania dermatologiczne rozszerzone z deklaracją hipoalergiczności
15 osób
25 osób
badania aplikacyjno-aparaturowe:
nawilżenie
zaczerwienienie
TEWL
elastyczność
wrażliwość
analiza porów
sebum
trądzik
pomiar pH skóry
przenikalność substancji aktywnych w głąb skóry
badanie właściwości anti-pollution
inne:…………………………………..…………..…………..…………..
Raport Oceny Bezpieczeństwa produktu
język polski
język angielski
przygotowanie PIF (Product Information File)
wpis do bazy CPNP
MSDS produktu kosmetycznego
opracowanie składu INCI
walidacja etykiety pod kątem składu INCI oraz obowiązkowych informacji umieszczonych na etykiecie
produkcja wdrożeniowa
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D. Rodzaj produktu i przeznaczenie*
krem
serum
balsam
szampon
odżywka do włosów
pasta do zębów
olejek
mydło
do twarzy
do ciała
do włosów
do okolic oczu
do miejsc intymnych
do ust
profesjonalne zastosowanie
dla dzieci
produkt spłukiwany
produkt niespłukiwany
inny:…………………………………………………

E. Wymagania ogólne*
planowany zapach:………………………………………
planowany typ i pojemność opakowania:………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
oczekiwany okres trwałości………………………………
oczekiwane PAO ………...………………………….……
wymagania dotyczące konserwantów: …………….……
………………………………………………………………
produkt hipoalergiczny
produkt naturalny (ile %): ………………………………
planowana grupa docelowa: ……………………………
………………………………………………………………
planowany rynek docelowy: ……………………………
………………………………………………………………
planowany koszt wytworzenia masy na 1 szt. produktu
………………………………………………………………

F. Planowane składniki główne

G. Składniki niepożądane

H. Produkty wzorcowe dostępne na rynku

I. Oczekiwane działanie

J. Inne właściwości

K. Komunikacja marketingowa marki i wizja marki
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, że administratorem
Pani/Pana danym osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. (dalej: „JCI”), adres: ul. Bobrzyńskiego
14 (kod pocztowy: 30-348 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym
w wysokości 11.667.900,00 złotych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Administratora
możliwy jest elektronicznie, pod adresem e-mail: iodo@jci.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy przesłanych próbek oraz podjęcia kontaktu celem należytego
przeprowadzenia badań.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest wykonanie umowy lub podjęcie działań (na Pani/Pana żądanie) przed
zawarciem umowy, ewentualnie prawnie uzasadniony interes JCI, tj.: archiwizacja, ochrona interesów ekonomicznych, prawnych
lub finansowych JCI, a także dochodzenie roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego
realizacja powyższych celów lub do zakończenia okresu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez okres 5 lat.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby przeprowadzić analizę lub badanie. JCI może udostępniać
Pana/Pani dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz JCI usługi hostingowe lub prawne,
a także organom administracji publicznej. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne
z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.
Może Pani/Pan w każdym momencie wycofać zgodę, kontaktując się za pośrednictwem formularza lub danych kontaktowych JCI
podanych powyżej.

...............................
Data

.....................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

.........................................................
Podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej oraz polityki prywatności,
a także potwierdzam, że podaję swoje dane osobowe.
.........................................................

.........................................................

Miejscowość, data

Podpis
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WYPEŁNIA ZLECENIOBIORCA
L. Zapytanie ofertowe przyjął:

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………
Data:………………………………………………………

M. Dodatkowe dane uzyskane od klienta po dostarczeniu zapytania ofertowego

N. Wypełnił:

Imię i nazwisko:
…………………………………………………………
Data:

……………………………………………………

Podpis:

……………………………………………………

