OŚWIADCZENIA PACJENTA
Nazwisko i imię pacjenta........................................................ PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym im.
Św. Józefa w Pleszewie na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej (Dz.U.
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w
ramach opieki długoterminowej ( Dz.U. z 2015r. poz. 1658), oraz regulaminie
organizacyjnym Zakładu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie badań oraz udzielanie innych
świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

.......................................................................
Data i czytelny podpis pacjenta, opiekuna prawnego
lub w razie niemożności podpisania przez pacjenta
stwierdzenie o zgodzie podpisane przez lekarza kierującego

Oświadczam, że zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z Ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.)

 UPOWAŻNIAM* do dostępu do informacji o moim stanie zdrowia następującą osobę:
(imię i nazwisko)……………………………............................................................................
Pesel .................................................................... telefon kontaktowy ………….……………

 NIE UPOWAŻNIAM żadnej osoby.*
............................................................................
data i czytelny podpis pacjenta lub opiekuna prawnego

*zaznaczyć właściwe
Oświadczam, że zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z Ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 1318
ze zm.)
 UPOWAŻNIAM* do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej mojego stanu
zdrowia oraz udzielonych mi świadczeń zdrowotnych następującą osobę:
(imię i nazwisko)……………………………............................................................................
Pesel ....................................................................

 NIE UPOWAŻNIAM żadnej osoby.*
...........................................................................
data i czytelny podpis pacjenta lub opiekuna prawnego

*zaznaczyć właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Św.
Józefa z siedzibą w Pleszewie, ul. Edmunda Bojanowskiego 1, 63-300 Pleszew, adres e-mail:
szpital@sluzebniczki-pleszew.pl ; strona internetowa: www.zpo-pleszew.pl
2) Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. Św. Józefa jest
s.Agnieszka Rosadzińska. Dane kontaktowe: adres e-mail: iodo@zpo-pleszew.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) obsługi upoważnienia do dostępu informacji o stanie zdrowia osoby, która upoważniła
Panią/Pana do dostępu do takich informacji (art. 6 ust 1 pkt a);
b) obsługi upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osoby, która upoważniła
Panią/Pana do dostępu do tej dokumentacji (art. 6 ust 1 pkt a);
4) Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dot. przechowywania
dokumentacji medycznej.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uzyskania informacji dot. kwalifikacji
oraz ustalenia terminu przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Św. Józefa pacjenta,
którego dokumenty zostały przez Panią / Pana złożone.
Jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uzyskania informacji dot. kwalifikacji oraz ustalenia terminu przyjęcia do Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Św. Józefa pacjenta, którego dokumenty zostały przez Panią / Pana
złożone.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
zapoznałam/zapoznałem się i w pełni rozumiem
…………………………………………….
data
……………………………………………..
czytelny podpis (imię i nazwisko)

