
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez OKULISTYKA S.C.  w celu realizacji zgłoszenia zawartego w niniejszym 

formularzu. 

Znajdziesz tutaj wnioski, skierowania, podania oraz inne wzory dokumentów. 

• Ankieta epidemiologiczna 
• Ankieta CMJ 
• Deklaracja lekarza POZ 
• Deklaracja pielęgniarki POZ 
• Deklaracja położnej POZ 
• Informacje dla pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu zaćmy w Bychawie 
• Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby 

dorosłej przeciw COVID-19 
• Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu 
• Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej 

RODO   

Klauzula informacyjna dla Pacjentów  

 
Zgodnie z art. 13 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 osobowych), 
niniejszym informujemy naszych Pacjentów że: 
 

1. Administratorem danych osobowych naszych Pacjentów jest OKULISTYKA S.C.  
w Lublinie z siedzibą w  20–055 Lublin, ul. Skautów 11B/21.  

 
OKULISTYKA S.C. prowadzi działalność leczniczą w:  

• Bychawie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28-30 - Ambulatoryjne, stacjonarne 
i całodobowe świadczenia szpitalne, 

• Bychawie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 63-65 - Ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, 

• Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 23 - Ambulatoryjne, stacjonarne 
i całodobowe świadczenia szpitalne, 

• Lublinie ul. Nałkowskich 107A/3 - Ambulatoryjne, stacjonarne i całodobowe 
świadczenia szpitalne, 

• Lublinie ul. Radości 9/5a - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, Podstawowa 
Opieka Zdrowotna, 

• Lublinie ul. Mickiewicza 28/1 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 
Podstawowa Opieka Zdrowotna, 

• Parczewie ul. Kościelna 136 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,  



• Sułów, Tworyczów 19 - Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne 

 
2. Celem przetwarzania danych naszych Pacjentów jest diagnoza medyczna i leczenie, 

profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej. 
 
Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą (art. 9 ust. 2 lit h RODO).  
Cele przetwarzania danych osobowych: 

• zdrowotne przetwarzania w związku z wykonywaniem działalności leczniczej 
na podstawie ustaw, 

• działalności leczniczej z 28 stycznia 2020r., Dz. U. 2020 poz. 295,  
• prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  
• systemie informacji w ochronie zdrowia - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 
3. Korzystanie przez Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych OKULISTYKA S.C. jest 

dobrowolne. Nie podanie danych może spowodować odmowę rejestracji wizyty czy 
udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy 
podatkowych OKULISTYKA S.C. ma obowiązek prawny przetwarzania danych 
osobowych, a brak ich może skutkować brakiem możliwości wystawienia faktury, 
czy rachunku i rozliczenia usługi. 

 
4. Odbiorcami danych osobowych Pacjentów są wyłącznie podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych i danych drażliwych.  
           Podmiotami tymi są:  

• Narodowy Fundusz Zdrowia,  
• Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny,  
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
• osoby wykonujące zawody medyczne,  
• laboratoria,  
• pracownie diagnostyczne,  
• podmioty lecznicze,  
• przedsiębiorstwa transportu sanitarnego.  

Administrator posiada podpisane umowy podwykonawstwa świadczonych 
usług medycznych z powyższymi podmiotami. 

 
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

6. Pacjentowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści 
danych, uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania niektórych danych lub usunięcia niektórych danych. 

           UWAGA:  
Pacjent nie może żądać usunięcia swoich danych osobowych zawartych w jego 
dokumentacji medycznej, przez okres w jakim Administrator jest zobowiązany do ich 
przechowywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – adres e-mail:  
iod@e-okulistyka.pl lub za pośrednictwem formularza zawartego na naszej stronie 
internetowej. 

 
8. Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe znajdują się na stronie 
internetowej https://www.uodo.gov.pl 

mailto:iod@e-okulistyka.pl


 
9. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą 

przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy – tj. 20 lat  
od końca roku kalendarzowego w którym wykonano ostatni wpis do dokumentacji. 
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 
podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, 
w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 


