
WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA  
 

DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ:  
Imię i nazwisko:…………………………….……………….……….……...…….….… Numer PESEL/data urodzenia*…..…...…..…………………....………….…....…  

nr tel...………………………………..…..….............. . 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………..…………………  

Zwracam się z prośbą o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do 
zniszczenia: 
(proszę zaznaczyć „ X ” we właściwej kratce)  
□ własnej  

□ pacjenta, którego jestem przedstawicielem ustawowym/osobą upoważnioną* 

□ pacjenta, który upoważnił mnie za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu*  

□ pacjenta, którego byłem/am przedstawicielem ustawowym w chwili jego zgonu.* 

 

DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENTACJA MEDYCZNA:  

Imię i nazwisko: …………………..………………………………...…..……...  Numer PESEL/data urodzenia* …………..…………………………………..……………. 

Dokumentacja medyczna objęta niniejszym wnioskiem dotyczy :  

 
 

 …………………………………………………………………....…………………………………………………………………….……………………………………………………....…………………...……………....……………………… 
 (przybliżone daty hospitalizacji, numer historii, oddział)  

  

 
..………………………..……….…..…..        ……………………………….……………………..     
(miejscowość, data)          (podpis osoby składającej wniosek)            

 

 

 OŚWIADCZENIE         

Oświadczam, ze w dniu …………………………….………………………odebrałem/am* dokumentację medyczną pacjenta  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………....…………………………………… 
(imię i nazwisko pacjenta, okres hospitalizacji, numer historii, oddział)  
  
……..……..……….……………..………         ………………………………..…………………...…………………  
(miejscowość, data)         (czytelny  podpis osoby odbierającej dokumentację)  

 

 

    …………………………………..………….…………………………………                                                                                                                                                 
(czytelny podpis osoby wydającej dokumentację)  

* - niepotrzebne skreślić 

………………………, dnia …………………….. 



 
 

 
ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 
 

W związku z wystąpieniem przeze mnie o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do 
zniszczenia mojej własnej/pacjenta* ……………………………………………………………. 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny w Zakopanem danych osobowych zawartych w załączonej do wniosku kopii 
mojego dowodu osobistego wyłącznie w celu zidentyfikowania mojej osoby jako uprawnionej do 
wydania wnioskowanej przeze mnie dokumentacji medycznej.  
 
Oświadczam, iż zostałem/łam* poinformowany/na*, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO): 

1. administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane; 

2. z Inspektorem Ochrony Danych mogę się kontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: iodo@klinika.net.pl; 

3. USOR w Zakopanem będzie przetwarzał moje dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a 
RODO; 

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. 
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5. administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

6. mam prawo uzyskać kopię moich danych osobowych w siedzibie administratora. 
7. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
8. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

9. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 
polegającego na wydaniu wnioskowanej przeze mnie dokumentacji medycznej;  

10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o moje dane 
osobowe.  

 
 
 

…………………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 
 

mailto:iodo@klinika.net.pl

