
adres e-mail: dokumentacja@szpitalskawina.pl                                    ……………….., dnia ........................... 
 

tel.: (12) 444 65 26 ; fax (12) 444 6846  
 www. szpitalskawina.pl                 
   
    

WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ UPOWAŻNIONEJ DO UZYSKANIA DOKUMENTACJI 
(WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI): 

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................... PESEL      
 

Adres zamieszkania:  …………………………………..      ul.: ………………………………       nr: ….……… 
 ( miasto ) 

Kod pocztowy:   poczta: ……………………… woj.: ……...………………………….………..... 
 

Telefon kontaktowy: .............................................................  e-mail: ..…………………………………………... 
 

DANE PACJENTA, KTÓREGO DOTYCZY DOKUMENTACJA (wypełnić w przypadku, gdy inne niż powyżej) 

 

Imię i Nazwisko: ............................................................................ PESEL      
 

 

PROSZĘ O SPORZĄDZENIE I WYDANIE (właściwe zaznaczyć): 

 

 kserokopii ( kopia wykonana za pomocą kserokopiarki, bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem) *; 

 odpisu ( kopia wykonana za pomocą kserokopiarki potwierdzona za zgodność z oryginałem) *; 

 oryginału dokumentacji zewnętrznej ………………………………………………………………………….. 
 

z leczenia w Oddziale / Poradni: ………..………….……………………………………………………………. 

 

Oddział  :  Karta informacyjna    Protokół zabiegu  wyniki badań 

Poradnia:  całość  zapisy wizyt lekarskich  wyniki badań  

CD         :  RTG  TK  RM   Opis :  RTG  TK  RM  USG  KOLONOSKOPII   GASTROSKOPII 

Grupa krwi   
 

INNA DOKUMENTACJA………......................................................................................................................... 
 

        Dokumentację odbiorę osobiście 

 Dokumentację proszę wysłać na ww. adres za zaliczeniem pocztowym (cena 20,72pln brutto )     

        Upoważniam do odbioru dokumentacji medycznej Panią/Pana: …………………………...……….……. 

 

…………………………………………………………, dowód osobisty nr: ......................................................... 

 Oświadczam, że nie pobierałem wcześniej kopii dokumentacji choroby w zakresie wskazanym we 

wniosku; 

 Oświadczam, iż zapoznałam / em się z obowiązującym w Szpitalu w Skawinie CENNIKIEM 

UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do 

poniesienia kosztów związanych ze sporządzeniem kopii dokumentacji medycznej oraz pokrycia 

kosztów wysyłki za pobraniem – w kwocie 20,72pln za pośrednictwem UPS. W przypadku 

nieodebrania przesyłki koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do Szpitala -  17,22pln. 
 
......................................................................                                                          ....................... ............................................................... 

                   podpis Dyrektora                                                                                        data                    czytelny podpis wnioskodawcy 
 

  

 

Potwierdzam odbiór dokumentacji medycznej                                        ....................... ............................................................. 
                                                                                                                                       data                    czytelny podpis odbierającego 
 

* podst. prawna: art. 28 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu 

dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 
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Klauzula informacyjna dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Zgodnie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że: 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Skawina Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. 
Tyniecka 15, 32-050 Skawina (zwany dalej: Administratorem). 
 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. 
Dane kontaktowe: 
1) pisemnie na adres: Szpital Skawina Sp. z o.o., ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina; 
2) telefonicznie: (12) 444 65 26 wew. 4; 
3) drogą elektroniczna na adres e-mail: iodo@szpitalskawina.pl. 
 
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w 
ściśle określonych celach, tj. w celu: 
1) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia 
świadczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta; 
2) diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych 
(diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
3) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: 
rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie 
o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, 
poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego 
świadczenia, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta; 
4) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami 
zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich - na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi właściwymi 
przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych; 
5) przechowywania dokumentacji medycznej, statystycznych lub naukowych – na podstawie art. 
9 ust. 2 lit. j) RODO; 
6) obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną 
przez niego działalnością – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO; 
7) związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości; 
8) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług medycznych - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 
4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
1) wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracujących z naszym Szpitalem; 
2) wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 
czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana 
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jest dokumentacja medyczna oraz zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na 
podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital; 
3) innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności 
świadczeń zdrowotnych; 
4) dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów 
teleinformatycznych i aparatury medycznej; 
5) przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom 
wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych; 
6) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 
Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 
5. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych. 
 
6. Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w 
celu udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
7. Okres przechowywania danych 
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 
przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 
29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
2) dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do 
dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego; 
3) dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przechowywane 
przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i 
podatkowej. 
 
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej 
aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie 
danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji  
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich 
zabezpieczeń. 
 
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................  
czytelny podpis wnioskodawcy 

 


