
CENTRUM ZDROWIA G.Małaj, E.Walęciuk-Warchocka sp.j. 
Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej
ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna
NIP 712-336-28-10 REGON 369546865

miejsce, data  

                                                                                                                                        

Oświadczenia pacjenta lub przedstawiciela ustawowego

Imię i nazwisko pacjenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………..
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Upoważniam Pana/Panią: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- do uzyskiwania  informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, zgodnie z par. 8, pkt.1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późniejszymi zmianami).

2.  Upoważniam Pana/Panią: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- do uzyskiwania dokumentacji medycznej, m.in. w przypadku mojej śmierci, zgodnie z par. 8, pkt.1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późniejszymi zmianami).

3. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych, przez  CENTRUM ZDROWIA G.Małaj, E.Walęciuk-
Warchocka  sp.j. Centrum  Psychiatrii  i  Terapii  Środowiskowej,  w  celu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych
(diagnostyka,  profilaktyka,  terapia)  oraz  zarządzania  usługami  opieki  zdrowotnej  (np.  rozliczeń  z  płatnikiem,
prowadzenia i  przechowywania dokumentacji  medycznej,  weryfikacji  tożsamości  przed wizytą).  Dane osobowe
przetwarzane są także na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki Administratora, w tym rejestracji Pacjentów,
umawiania wizyt/kontaktu w celu potwierdzenia/odwołania. 
Podstawą prawną przetwarzania  Pani/Pana danych  w  zakresie  prowadzenia  działalności  leczniczej,  w tym także  w
zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o
działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ZDROWIA G. Małaj, E.Walęciuk-Warchocka Spółka Jawna,
ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna REGON: 369546865, NIP: 7123362810 KRS: 0000720244
Kontakt do administratora danych osobowych: mail: biuro@centrumzdrowia-leczna.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora -  ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna.

…………...........………………………………………………………………..   
data, podpis osoby przyjmującej oświadczenie

………………………….........…………….....……………………………..  
data, podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego


