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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

/SP ZZOZ W PRZASNYSZU/  

 

 

1. WNIOSKODAWCA: ............................................................................................................................. ............. 

                                                imię i nazwisko 

  

                                              

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

                                                                                                           adres zamieszkania 

2. DANE OSOBY, KTÓREJ DOKUMENTACJA DOTYCZY (wypełnia się w przypadku,   

gdy dokumentacja medyczna dotyczy innej osoby niż wnioskodawca): 

   

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

                                                imię i nazwisko 

  

                                              

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

                                                                                                           adres zamieszkania 

1. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych:  

Ustawa  o prawach pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta  z  dnia  6  l is t opada  2008r .  

(Dz.U. z 2020r., poz. 849 z późn. zm.) 

2. Nazwa komórki organizacyjnej, której dotyczy wniosek o udostępnienie dokumentacji 

medycznej*:  

 Poradnia .................................................................................................................................... 

 Oddział ..................................................................................................................................... 

 SOR/NPL 

 Zespół Ratownictwa Medycznego (Pogotowie) 

 Przychodnia Zdrowia w Przasnyszu 

 Inne ........................................................................................................................ ................... 

3. Zakres żądanych informacji (kserokopia, wyciąg, odpis)*: 

 Historia choroby lecznictwa szpitalnego (całość, karta informacyjna leczenia szpitalnego*) 

 Historia choroby lecznictwa ambulatoryjnego (całość, okres od – do ..................................*) 

 Inne ........................................................................................................................ ................... 

4. Informacje umożliwiające wyszukanie wnioskowanej dokumentacji: 

(np. data hospitalizacji / porady ambulatoryjnej / innego świadczenia zdrowotnego) 

 

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

* właściwe podkreślić lub wpisać                                                  

   

  .................................................................................... 
                                             data i czytelny podpis wnioskodawcy   

                                                                                                     (pacjenta/przedstawiciela ustawowego/osoby upoważnionej) 
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Upoważnienie: 
    
upoważniam do odbioru dokumentacji medycznej:  

    

Pana/Panią .................................................................................................................. ............................. 
(imię i nazwisko) 

    

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

(adres zamieszkania) 

 

 

                                   ............................................................................................................. 
                   data, czytelny podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego 

 
 
POTWIERDZENIE WYDANIA DOKUMENTACJI   ................................................................................................ 
                                                                                                              data i podpis osoby udostępniającej dokumentację  
 

 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTACJI   ................................................................................................. 
                                                                                                         data i czytelny podpis osoby odbierającej dokumentację 

                                                                                                 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                          

w Przasnyszu (SP ZZOZ w Przasnyszu), adres siedziby: ul. Sadowa 9, 06 – 300 Przasnysz, tel. 29 753 43 00, fax 29 753 43 80, 
NIP 7611333881, REGON 000302480, KRS 0000137844. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych                               
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@szpitalprzasnysz.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem 
siedziby administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3 RODO                                
/w związku z przepisami krajowymi: Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – art. 24 
i 26-28/ w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, na podstawie odrębnych 

przepisów prawa (celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków) lub na podstawie zawartych 
umów/upoważnień w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. podmioty świadczące usługi doradcze, pomocy 
prawnej; podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne).  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonego                   
w pkt. 3, a następnie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Podanie danych osób upoważnionych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku oraz ochrony 
danych wrażliwych pacjenta przed dostępem osób nieupoważnionych.   

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                        

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych po upływie okresu przechowywania; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;   
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w SP ZZOZ w Przasnyszu znajdują się                        

na stronie internetowej www.szpitalprzasnysz.pl w zakładce ABC Pacjenta – RODO. 
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