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ДЕКЛАРАЦІЯ ПАЦІЄНТА обов'язково надається  
відповідно до постанови Міністра охорони здоров'я від 08.12.2015 р. про види, 
обсяг та зразки медичної документації та способи її опрацювання та Закону від  

6 листопада 2008 р. про права пацієнтів та Омбудсмена з прав пацієнтів 

  ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ ПАЦІЄНТА 
 
 
 
 
 

 PESEL (Універсальна система 

електронного реєстру населення) 

 

 АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ  

1. Заява пацієнта про уповноваження близької особи  на отримання 
інформації про стан здоров'я та надані медичні послуги або заява про 
відсутність такого уповноваження: 

Персональні дані уповноваженої особи (у разі відсутності дозволу впишіть "не уповноважую ") 
 
ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ   

 АДРЕСА ТА/АБО НОМЕР  ТЕЛЕФОНУ   

2. Заява пацієнта про уповноваження близької особи  на отримання 
медичної документації або заява про відсутність такого уповноваження: 

Персональні дані уповноваженої особи (у разі відсутності дозволу впишіть "не уповноважую ") 
 
           ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ   

3. Заява пацієнта проти розкриття інформації з медичної документації 
близькій особі * у випадку смерті пацієнта: 

  Персональні дані близької особи, якої стосується відсутність дозволу (у разі відсутності, не 
заповнювати) 

           ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ   

 
 
 
…………………………………………...  

дата                         підпис Пацієнта 

 
 

*Близькою особою за змістом положень є: подружжя, родич другого ступеня (наприклад, дочка, онук) або родич 
другого ступеня по прямій лінії (наприклад, свекруха), законний представник, особа, яка проживає разом, або особа, 
вказана пацієнтом 

 

1. Відповідно до ст. 13 розділ 1 і 2 RODO, POLMED S.A. з головним офісом у м. 
Старогард Гданський, Osiedle Kopernika 21, будучи адміністратором персональних 
даних, повідомляє, що редагує персональні дані з метою: 
a) здійснення медичних послуг (ведення медичної документації, забезпечення 
охорони здоров'я та управління системами та послугами охорони здоров'я,  
профілактики, що стосується медицини праці, забезпечення соціального 
забезпечення) відповідно до ст. 9 пункт 2 літ. h RODO 
b) перевірки даних під час запису візиту до лікаря - відповідно до ст. 6 пункт 1 літ. c 
(виконання юридичного зобов'язання, покладеного на адміністратора) та ст. 9 пункт 
2 літ. h RODO,  
c) контакту за телефоном або електронною поштою, щоб підтвердити бронювання, 
скасувати або змінити дату медичної консультації та надіслати інформацію, щодо 
підготовки до досліджень чи процедур - відповідно до ст. 6 пункт 1 літ. b і f RODO (на 
підставі договору і законних інтересів, реалізований адміністратором). 
2. Введення даних необхідне для надання медичних послуг. 
3. Пацієнти мають право, серед інших, на доступ, виправлення, оновлення, доступ 
до копій та право подати скаргу до контролюючого органу. 
4. Право обмежувати редагування, висувати заперечення та видаляти даних, не 
стосується даних, що містяться в медичній документації.  
5. Зв'язок з інспектором із захисту даних POLMED S.A. можливий через електронну 
адресу daneosobowe@polmed.pl   
6. Детальна інформація доступна у відділах POLMED та на веб-сайті www.polmed.pl. 
7. Якщо Ви хочете отримати повний текст інформаційного зобов’язання у вигляді 
роздруківки, просимо звертатися до адміністрації у наших відділах. 

 
 
………………………………    ……………………………. 
                             дата                                       підпис Пацієнта 
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