
DEKLAR{CJA wYBoRU SwranczENloDAwcy UDZIELAJAcEGo Swaoczrx
Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA

PODSTAWOWEJ OPTEKI ZDROWOTNEJ, PIEL4GNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTI{EJ I POLOZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ')

l. DANE DOTYCZACE SW|ADCZENtOBtORCY
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4. Data urodzenia 5. Plei 6. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria
i numer dokumentu potwierdzajqcego toisamo56
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7. Adres miejsca zamieszkania
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9. Adres e-mail (pole nieobowiqzkowe) Nouav& nnf- PL

10. Dane dotyczqce przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy Swiadczeniobiorce jest osoba
maloletnia lub catkowicie ubezwlasnowolniona6))

tlA.lmiq IOB, Nazwisko
IOC. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe

Adres miejsca zomieszkanio

t0D. Ulica
L0E. Numer
domu/mieszkanio

t0F. Kod pocztowy i miejscowoic

L0G.lmiq I9H. Nozwisko !01. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe)

Adres miejsco zom teszKontd

tAJ. Ulico
!0K. Numer
domu/mieszkania

L9L. Kod pocztowy i miejscowoii

11. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo
numer po6wiadczenia potwierdzajqcego
prawo do Swiadczefi opieki zdrowotnej2)

12. Kod oddziafu wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia



il. DANE DOTYCZACE SWnDCZENTODAWCY

13. Na podstawie art. 9 ust, L ustawy z dnia 27 paidziernika 2OL7 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej (Dz. U. poz.22LV,zpoLn. zm.)deklarujq wyb6r:

L3B. Adres siedziby
Swiadczeniodawcy

14. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

raz prerwszy r po raz drugi r po raz kolej

15, W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskazai, czy

powodem dokonania wyboru jest:

tr okoliczno6i okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paldziernika 2017 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
o zmiana miejsca zamieszkania
o zaprzestanie udzielania 6wiadczef opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub

polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

o osiqgniqcie 18. roku 2ycia przez Swiadczeniobiorcq, gdy lekarzem podstawowej opieki

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq llub ll stopnia lub tytut specjalisty

w dziedzinie pediatrii
o z innych przyczyn powstatych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okoliczno6i

ilr. D/\NE DOTYCZACE TEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

16. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece

zdrowotnej deklarujq wyb6r: s)

lmiq i nazwisko
lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej

17. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:t)

n po raz drugi n po raz kolej! po raz prerwszy

18. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskazai, czy

powodem dokonania wyboru jest:

tr okolicznoSi okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 20L7 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

o osiqgniqcie 18. roku |ycia przez 5wiadczeniobiorcq, gdy lekarzem podstawowej opieki

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytul specjalisty

w dziedzinie pediatrii
o z innych przyczyn powstalych po stronie (wiadczeniodawcy (podad jakich)

tr inna okoliczno5i



tv. DANE DOTYCZACE ptELEGNtARKt PODSTAWOWEJ OptEKt ZDROWOTNEJ

19. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2QL7 r. o podstawowej opiecg
zdrowotnej deklarujq wyb6r:s)

lmiq i nazwisko pielqgniarki
p o d sta wow ej o p i eki zd row ot n ej

20. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

I a po raz prerwszy I tr po raz drugt-'
tl n po raz kolejnya)

21. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskaza6, cz1

powodem dokonania wyboru jest:

! okolicznoSi okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2OI7 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej: 

:o zmiana miejsca zamieszkania
o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy
o z innych przyczyn powstafych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

D inna okoliczno5i

v. DANE DOTYCZACE POIOZNEJ PODSTAWOWEJ OptEKt ZDROWOTNEJ

22. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej deklarujq wyb6r:s)

lmiq i nazwisko potoinej
podsiawowej opieki zdrowotnej

23. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

tr po raz pierwszy
I 

o oo raz drugia)
4l! po raz Korejny '

24. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nalezy wskazai, czy
powodem dokonania wyboru jest:

E okolicznoii okre5lona w art. 9 ust. _5 ustawy z dnia 27 pa.ldziernika 2017 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
. o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,
poto2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

o z innych przyczyn powstatych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

E inna okolicznoSi

l*\. tAYkC fnu"'o,l^ , lloruv
(data)

.'."" t "
(podpis Swiadczeniobiorcy lub $rzedstawiciela ustawowego)

(pod pis osoby przyjm ujqcej dekla racjq wyboru)



Nlepubllczry Zsklad Oplekt Zdrolyotn€J,,Prz)zchodnin Pla.skow$ G6ra"
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno$ci4 z siedzibq w'Walbrz,ychu
58-309 Walbrzych, ul. Gl6wna 4
tel, (+48) O74 886 86 38, fax (+48) 074 8t|6 86 32, www.praychodnia-pgr:ra.pl

ZGODANA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA
w NZOZ ,,PRZYCHODNIA PIASKOWA GORAoo Sp. Z O. O.

Ia, nizej podpisany/-a .f.b.ftrf..!;...:t .a.ff
niniejszym zgodnie z art.7 ust. 2 RozporzqdzenHParlamentu Europejskiego i Rady tJE 20161679 z
27 kwietnia 2016 r. tzw RODO I wyrufun4 i dobrowoln 4 zgodg na przetwaruanie i zbieranie moich
danych osobowych przezNZOZ ,rPrzychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu, ul.
Gl6wna 4.

Tym samym:

' Wyra:Lam zgodQ na przetwaruanie moich danych osobowych, w tym danych wraZliwych tj.
danych dotyczqcych stanu zdrowia, danych biometrycznych czy genetycznych dla potrzeb
zwi4zanychze Swiadczeniem uslug medycznych i pielggnacyjnych, dokonywaniarozliczeh z
tego t54ulu, atakhe prowadzenia przechowywania i udostgpniania dokumentacji medycznej
przez NZOZ ,,Przychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu

' WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych teleadresowych
dla cel6w zwiqzanych z potwierdzaniem i odwolywaniem wizyt w plac6wce za
poSrednictwem systemu telefonicznego i SMS przez NZOZ ,,Przychodnia Piaskowa G6ra"
Sp. z o. o.

. Niniei (niepotrzebne slcre9lit) na ptzelwarzame
dzialalnoScia

plac6wki
moich Lf6h- o s oT-o@ehid c e I ach m arketingo wy ch zwiqzany ch wy I qczni e z

NZOZ,,Przychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu

Zakres danych:

PESEL:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres:

Jednocze6nie o6wiadczam,ze mojazgoda spelnia wszystkie warunki o kt6rych mowa w art.7 RODO,
tj. przysluguje mi mo2liwo$6 jej wycofania w kuzdym czasie, zapytanie o zgodg zostalo mi
przedstawionew wyraLnej izrozumialej formie oraz poinforrnowano mnie o warunku mo2liwo6ci jej
rozliczalnoSci. ZostaNem r6wnieZ poinformowany o tym, 2e dane zbierane s4 pnez NZOZ
,,Przychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu o celu ich zbierania, dobrowolno$ci podania,
prawie wgl4du i mo2liwoSci ich poprawianiaorazhe dane te nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.

J ) l,l,t^a,c llufi.oato' fu*
(PodPis)UscowoSd i data)

rkozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 1679 227 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku
zprzetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne
rozpotz4dzenie o ochronie danych).


