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Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej 
 

Data   
 

1. Informacje identyfikacyjne  
 

Dane identyfikacyjne pacjenta 
Imię   Nazwisko   PESEL  

 

Dane identyfikacyjne opiekuna prawnego / rodzica 
Imię   Nazwisko   PESEL  

 

 

2. Dokumentacja dotyczy: 
 

Moja dokumentacja ☐  Dokumentacja dziecka/podopiecznego ☐ 

 

3. Upoważniam do dostępu do mojej/mojego dziecka dokumentacji medycznej 
następującą osobę/osoby: 

 

Dane identyfikacyjne 
Imię   Nazwisko   PESEL  

 

 
 

 
 

 

4. Zakres upoważnienia  
 

Pełna dokumentacja ☐  W zakresie  

 

5. Czas trwania upoważnienia  
 

Stałe ☐  Do dnia  

 

6. Informacje dla pacjenta 
 

1. Pacjent ma prawo do upoważnienia do jego dokumentacji medycznej dowolnej liczby osób.  

2. Pacjent ma prawo do odwołania upoważnienia w dowolnym momencie.  

3. Pacjent ma prawo do nieupoważnienia żadnej osoby do jego dokumentacji medycznej oraz do wskazania osób, którym jego dokumenta cja 
medyczna nie będzie udostępniana.  

  

 

  
 
 

 (Data, i podpis pacjenta) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
 

Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 – 
RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane.  

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?  

Administratorem danych osobowych jest Firma Rekonstrukcja Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 46/48, 45 -701 Opole. 

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?  

Celem przetwarzania jest weryfikacja osób upoważnionych i udostępnienie dokumentacji medycznej osobom upoważnionym przez 
podmiot, którego dane dotyczą.  

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

1. Art. 23, Art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. 

2. dochodzenie i obrona roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą  do momentu przedawnienia roszczeń. 

 

Komu przekazujemy dane ? 

Odbiorcą danych jest firma świadcząca usługi hostingowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz 
uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa. 

 

Jakie masz prawa? 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane 
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,  

3. żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 

4. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec 
przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 

6. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu 
na miejsce domniemanego naruszenia RODO..  

 

Czy musisz podawać dane osobowe?  

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udostepnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej. Niepodanie danych 
skutkuje brakiem możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej przez Administratora danych.   

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się wysyłając do Administratora korespondencję na adres email 
iod@rekonstrukcjazdrowia.pl  lub adres pocztowy ul. Wrocławska 46/48, 45-701 Opole.  

 

  
 
 

 (Data i podpis osoby upoważnionej) 

 


