
 

 

 

 

Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania 

informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej oraz wyrażeniu zgody na 

przesyłanie informacji o promocjach 
 

Ja niżej podpisana(y)________________________________________________________________ 
 

Nr PESEL 

           

Numer telefonu:____________________________________________________________________ 
 

Adres zamieszkania:  

• ul.________________________________________nr domu/mieszkania_________________ 

• kod pocztowy: _____-________ miasto:___________________________________________ 

Adres mail:_________________________________________________________________________ 
 

Niniejszym upoważniam / nie upoważniam nikogo* do pobierania informacji na temat mojego stanu 

zdrowia, rozpoznania i wszelkich informacji dotyczących zabiegu, rokowania oraz informacji 

związanych ze stanem zdrowia, rozpoznania, wszelkich informacji dotyczących zabiegu, rokowania 

oraz informacji związanych z procesem diagnostyczno-terapeutycznym niżej wymienionym osobom: 
 

1. Pana/Panią ____________________________________________________________ 

 

 Nr PESEL albo data urodzenia: ______________________________________ 

 Udostępniam także kontakt z niniejszą osobą upoważnioną: 

 Telefon: _________________________________________________________ 

 

2. Pana/Panią _____________________________________________________________ 

 

 Nr PESEL albo data urodzenia: _______________________________________ 

 Udostępniam także kontakt z niniejszą osobą upoważnioną: 

 Telefon: _________________________________________________________ 

 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę(y) na przetwarzanie danych osobowych przez MediSpace  

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa) do celów marketingowych oraz 

przesyłania do mnie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (otrzymywanie informacji o promocjach  

i darmowych badaniach na podany powyżej adres e-mail lub wiadomości sms na mój numer telefonu).    

*niepotrzebne skreślić 
 

 
                                                                                                                                               VERTE 
 

 



 

 

Niniejszym oświadczam, że w przypadku braku dokumentu tożsamości na pierwszej wizycie  

w Przychodni Lekarskiej MediSpace, zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia dokumentu 

tożsamości, w celu potwierdzenia tożsamości. Jestem świadomy/a, że w przypadku niedostarczenia 

dokumentu tożsamości przy najbliższej wizycie, wizyta nie odbędzie się. Oświadczam, że 

przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe i dotyczą mojej osoby. 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1)  administratorem danych osobowych Pacjentów jest MediSpace Sp. z o.o., adres: ul. Spokojna 5, 

 01-044 Warszawa; 

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: inspektor.danych@medispace.pl.; 

3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, 

tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia  

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium 

zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5)  administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6)  mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1)  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z usta

wy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

2)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej; 

4)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 
 

 

 Warszawa, _______________  ___________________________________________ 

                Data     podpis osoby  składającej oświadczenie  (Pacjenta) 
 

 

      

_____________________________________________  
          podpis osoby przyjmującej oświadczenie (Pracownika) 

mailto:inspektor.danych@medispace.pl

