
 
 
 

 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, 

numeru telefonu, adresu e-mail przez Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. F. 

Szopena 1 35-0550 Rzeszów oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 

wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

PESEL

e-mail: .............................................................................................................................................@.............................................................................................................

...................................................................................................................

Podpis pacjenta

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 

wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

5. Nie planujemy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości szczepienia 

przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Na podstawie 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), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, 

informujemy, że:

12. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgoda na przetwarzanie 

danych     w celu wskazanym w ust. 2

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, którym CM Medyk powierzyła przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie umów, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu 

systemów informatycznych oraz podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp, a w 

szczególności dane zostaną przekazane Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19).

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. sp. k siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów („CM Medyk”), adres email: medyk@medyk.rzeszow.pl, numer telefonu:17 

850 80 05. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: iod@medyk.rzeszow.pl

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych tj. przez 

okres niezbędny do obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od CM Medyk dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (o ile przysługuje).
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