WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….…………….
PESEL: …………………………………………………………….………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………….………………………………………………….
Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………….………………………………………...
Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy:
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)

Imię i nazwisko: ………………………………………………….………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskuję o:
 wydanie odpisu dokumentacji medycznej w postaci wyniku badania
mammograficznego;
 wydanie odpisu dokumentacji medycznej w postaci ankiety pacjenta badania
mammograficznego;
 wydanie odpisu dokumentacji medycznej obrazów cyfrowego badania
mammograficznego wraz z licencją do jego przetwarzania na specjalnej
radiologicznej stacji opisowej;
 udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu.
•

Nazwa Podmiotu Leczniczego: ……………………………………………...……………………......

•

Data wykonania badania: …………………………………………………………………………………………………

Wnioskowaną dokumentację:
 odbiorę osobiście
 proszę wysłać na adres: ……………………………………….………………..………………………..
 odbierze osoba upoważniona:
− imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….
− numer dowodu osobistego: …………………………………………………………………….
Oświadczam, iż zobowiązuję się do poniesienia kosztów wykonania odpisów dokumentacji medycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Oświadczam, że zapoznałam się z informacją, że w przypadku wysłania dokumentacji listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru zostanę obciążona dodatkową opłata pocztową.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 jest Geneva Trust Polska sp. z o.o., ulica Jana Pałubickiego 6A, 80-175 Gdańsk. Geneva
wyznaczyła Inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z
którym można się kontaktować na adres poczty elektronicznej: iod@genevatrust.pl.
Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych w Bazach Genevy jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i i) RODO tj. w oparciu o
niezbędność wynikającą z zabezpieczenia interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego oraz realizacji
celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy i spełnia warunki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w Bazach Genevy ma prawo
dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Każda osoba fizyczna ma
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w Bazach Genevy nie wymaga zidentyfikowania osoby, której
dane dotyczą.

…………………......................
miejscowość, data

……..……………………………..
podpis wnioskodawcy

