Syców, dn………………………………. 20….. r

LAB-MED. SC
ul.Ignacego Daszyńskiego 4
56-500 Syców

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i Nazwisko: ………………………………………………..
Pesel: ……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej (e-mail):………………………..
Telefon kontaktowy (SMS): …………………………………..
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:

•
•
•
•

Jestem pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią Regulaminu Karty Pacjenta
Wyrażam zgodę na korzystanie z Karty Pacjenta
Zostałam/zostałem zapoznana/zapoznany z klauzulą informacyjną (znajdującą się na odwrocie
niniejszego formularza) służącą do zbierania danych osobowych w LAB-MED S.C. i jest ona dla mnie
zrozumiała

…….……………………………………
(Data i podpis Korzystającego)

Wydano Kartę Pacjenta numer:

………………………………………….
(Czytelny podpis osoby wydającej Kartę)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: LAB-MED S.C, ul.Daszyńskiego 4, 56-500 Syców,
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Daszyńskiego 4, 56-500 Syców
b) za pomocą adresu e-mail: kontakt@lab-sycow.pl
c) telefonicznie: 627855249
W związku z faktem, iż nie jesteśmy zobowiązani do powoływania inspektora ochrony danych, we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z tym przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z administratorem.
Pana/Pani dane dostępne na platformie informatycznej https://sycow.lab-online.pl przetwarzane są
na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Szczególnie
wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w
celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.
Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie z dostępu do wyników wykonanych badań w formie
online dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcą Pana/Pani danych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i
zakresie niezbędnym do tych czynności.
Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest
określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane z formularza zgłoszeniowego potrzebne
do korzystania z platformy informatycznej https://sycow.lab-online.pl są przechowywane przez okres
obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.
Przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
rozporządzenia ogólnego danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dn. 27.04.2016 r.
Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem
konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych
osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie informatycznej
https://sycow.lab-online.pl jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie
odmowa świadczenia tejże usługi.

