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 DANE PACJENTA: DANE OPIEKUNA 
Imię i nazwisko   
PESEL   
Data Urodzenia   
Adres Zamieszkania 
Ulica i Numer 

  

Kod Pocztowy   
Województwo   
Miejscowość   
Powiat   
Gmina/ Dzielnica   
Telefon   
E-mail   
* w przypadku pacjentów niepełnoletnich prosimy o wpisanie danych opiekuna obok danych pacjenta 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 wyrażam dobrowolną zgodę 
na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych: 

1. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, korespondencyjne w tym adres 
zamieszkania oraz adres e-mail, dane dotyczące aktywności na naszych stronach internetowych, które pozwalają nam dokładniej 
dobrać oraz rozszerzyć informacje, których poszukujesz 

2. Administrator oraz cele i podstawy przetwarzania – w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji usługi, a 
ich brak niestety uniemożliwi ich realizację 

Kto  

• Administratorem Pani/ Pana danych jest Anna Duda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska 
Anna Duda  z siedzibą we Wrocławiu, 53-411, ul. Krucza 2A/2B, NIP: 7561904725, Regon 160289640 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej: 

1. Celem świadczenia usług stomatologicznych, w ramach których potrzebujemy stworzyć dokumentację medyczną  ( podstawa z art. 6. 
Ust. 1 lit B RODO) 

2. Celem umówienia, potwierdzenia. przełożenia wizyt, lub informowaniu i przypominaniu o potrzebie odbycia wizyt kontrolnych w 
związku z realizacją usługi  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit B RODO) 

3. Celem dokumentacji wykonanej usługi, na podstawie ustawie o pacjentach i Rzeczniku praw pacjenta ( podstawa z art. 6 1 lit C 
RODO). 

4. W celach archiwalnych ( dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. ( 
art. 6 ust. 1 lit. F RODO).  

5. W celach wykonania oraz identyfikacji prac stomatologicznych, ortodontycznych, implantologicznych i innych, jak i również w celach 
identyfikacji wykonanych zdjęć fotograficznych, które Administrator zobowiązuje się do wykonania na podstawie zleconej usługi 
przez osobę, które dane dotyczą ( podstawa z art. 6 ust 1 lit B RODO). 

6. W celach realizacji Twoich praw aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy pacjentów łączącej dane z różnych systemów, 
serwisów internetowych i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit F RODO) 

7. Możesz się skontaktować z naszym IOD pod adresem e-mail : Administracja@Stomo.pl, a także pisemnie na adres podany w 
nagłówku tego pisma. Prosimy o dopisek „Inspektor Ochrony Danych” celem szybszej identyfikacji tematu 

8. Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności 
wymagające przetwarzania danych: lekarze, pracownicy, pracownie zewnętrzne, z którymi współpracujemy celem realizacji 
powierzonej nam usługi 

9. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać zgodnie z ustawą o prawach pacjenta 
10. Pouczenie o prawach: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach, chyba , że będziemy 

w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń 

11. Prawo do Skargi: Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO 

12. Źródło danych: Dane udostępniane prze Ciebie, dane zebrane udostępnione w Imieniu Administratora (dane korespondencyjne jak 
wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych w tym Twój adres e-mail. 

Data i czytelny podpis pacjenta 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA PACJENTA: 

Wszystkie podane informacją, są objęte tajemnicą lekarską i służą trosce o Państwa bezpieczeństwo. Proszę dokładnie odpowiedzieć 
na poniższe pytania. W przypadku trudności z odpowiedzią proszę pominąć pytanie i wyjaśnić wątpliwość z lekarzem prowadzącym. Poniższe 
pytania, służą zebraniu informacji, które są konieczne do wybrania właściwego sposobu leczenia oraz wybrania m.in. odpowiedniego środka 
celem znieczulenia przy przeprowadzanych zabiegach. 

Czy czuje się Pan/ Pani ogólnie zdrowy  TAK / NIE 
Czy w ciągu ostatnich 2 lat leczył/ leczyła się Pan/ Pani w szpitalu 

• Jeśli tak to z jakiego powodu 
TAK / NIE 

Czy aktualnie się Pan/ Pani na coś leczy 
• Jeśli tak to na co ? 

TAK / NIE 

Czy przyjmuje Pan/ Pani jakieś leki ? ( zwłaszcza aspirynę, leki przeciwkrzepliwe TAK / NIE 
Czy jest Pan/ Pani na coś uczulony ? 

• Jeśli tak to na co ? 
TAK / NIE 

Czy występują u Pani: duszności, pokrzywka, obrzęki, swędzenie 
• Jeśli tak to proszę zakreślić co występuje 

TAK / NIE 

Czy występuje skłonność do krwawień  TAK / NIE 
Czy występowały zasłabnięcia lub utraty przytomności TAK / NIE 
Choroby serca ( zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, wada serca, 
zaburzenia rytmu serca, zapalenia mięśnia sercowego) 

TAK / NIE 

Choroby układu krążenia ( żylaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn, bóle podudzi 
przy chodzeniu) 

TAK / NIE 

Choroby naczyń krwionośnych ( żylaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn, bóle 
podudzi przy chodzeniu) 

TAK / NIE 

Choroby płuc (rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, astma, przewlekłe zapalenie 
oskrzeli) 

TAK / NIE 

Choroby układu pokarmowego ( choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, choroby 
jelit) 

TAK / NIE 

Choroby wątroby ( kamica, żółtaczka, marskość wątroby) TAK / NIE 
Zaburzenia przemiany materii ( cukrzyca, dna moczanowa) TAK / NIE 
Choroby tarczycy ( nadczynność, niedoczynność wole obojętne) TAK / NIE 
Choroby układu nerwowego ( padaczka, niedowłady, utraty przytomności, 
porażenia, zaburzenia czucia miastenia) 

TAK / NIE 

Choroby układu kostno- stawowego ( bóle korzonkowe, zmiany zwyrodnieniowe 
kręgosłupa, stawów, stany po złamaniach) 

TAK / NIE 

Choroby krwi i układu krzepnięcia (hemofilia, anemia, skłonność do wylewów 
krwawych, krwawień z nosa, przedłużone krwawienie po usunięciu zęba) 

TAK / NIE 

Choroby oczu ( jaskra) TAK / NIE 
Zmiany nastroju (depresja, nerwica) TAK / NIE 
Choroby zakaźne (Żółtaczka zakaźna A, B, C, AIDS, Gruźlica, ch. Weneryczne)  TAK / NIE 
Choroba reumatyczna TAK / NIE 
Osteoporoza TAK / NIE 
Inne dolegliwości wyżej nie wspomniane ? 
 

TAK / NIE 

Czy był Pan/ była Pani operowana 
• Z jakiego powodu ? 

TAK / NIE 

Czy miał Pan/ Pani przetaczaną krew 
• Jeśli tak to kiedy ? 

TAK / NIE 

Inne informacje, które pacjent uważa za istotne  
* W przypadku zmian stanu zdrowia, pacjent zobowiązuje się do poinformowania nas o tym fakcie 

 

 

Data i czytelny podpis pacjenta 


