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Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej 

1. Wnioskodawca: 

Nazwisko: ................................................................................................................................................. 

Imię:  ................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................... 

nr telefonu: .........................................................  nr PESEL: ....................................................................... 

2. Dokumentacja medyczna dotyczy:1 

Nazwisko: ................................................................................................................................................. 

Imię:  ................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................... 

nr telefonu: .........................................................  nr PESEL: ....................................................................... 

3. Rodzaj dokumentacji medycznej: 

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

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

4. Potwierdzenie zgodności z oryginałem:  

 Tak     

 Nie 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w ESCULAP Sp. z o.o. w Markach ul. Fabryczna 1 

 

Podpis Wnioskodawcy 

..............................................................................  
(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

Potwierdzam Odbiór Kserokopii: 

..............................................................................  
(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

Akceptacja Wniosku: 

..............................................................................  
(Pieczątka i podpis Dyrektora lub ABI) 

 

 

                                                      
1Wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie dokumentacji medycznej jako przedstawiciel ustawowy 
pacjenta lub z upoważnienia pacjenta. 
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INFORMACJA DLA PACJENTA  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 

W "ESCULAP" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MARKACH (WYCIĄG) 

W związku 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 (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., 
informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:  

1. Administrator Danych. 
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest podmiot leczniczy "Esculap" sp. z o.o. z siedzibą 
w Markach (05-270) ul. Fabryczna 1. 

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@esculap-przychodnia 

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?  
Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  

 dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest 
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,  

 dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest 
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,  

 zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 
okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,  

 skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,  

 skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia 
lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –  w przypadku, gdy 
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że 
pacjent odebrał skierowanie,  

 dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 
lat.  
Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni, 
chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.  
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego, ich sprostowania, a także usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych/danych osobowych małoletniego narusza przepisy RODO.  
 
Pełna treść informacji dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych  
w „Esculap” sp. z o.o. z siedzibą w Markach znajduje się w naszej placówce oraz na naszej stornie internetowej:  
www.esculap-przychodnia.pl/rodo 


