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Z Zp.IKNNSU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ' PIEL4GNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ I POLOZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ')

t. DANE DOWCZACE SW|ADCZENtOBtORCY

1. lmiq 2. Nazwisko 3. Nazwisko rodowe

4. Data urodzenia 5. Piei 6. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria
i numer dokumentu potwierdzajqcego toisamoj6

dziefi 
-miesiac -rok

M/K

7. Adres miejsca zamieszkania

lro rr,,o
78. Numer
damu/mieszkonia

7C. Kod pocztowy i miejscowoii

8. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe)

9. Adres e-mail (pole nieobowiqzkowe)

10' Dane dotyczqce przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy SwiadczenioUiorcq jest osoba
matoletnia lub catkowicie ubezwlasnowolniona6))

104.lmiq tOB. Nazwisko
LOC. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkov

Ad res m i ej sca zo m ieszka nia

1,OD. Ulica
I1E. Numer
domu/mieszkanio

L3F. Kod pocztowy i miejscowoiC

t9G.lmiq t9H. Nazwisko !01. Numer telefonu
(pole kowe)

Ad res m i ej sco za m ieszka n ia

LOJ. Ulica
70K. Numer
domu/mieszkania

tOL. Kod pocztowy i miejscowoii

11. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo
numer poiwiadczenia potwierdzajqcego
prawo do Swiadczeri opieki zdrowotnej2)

12. Kod oddziafu wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia



il. DANE DOTYCZACE SWIADCZENTODAWCY

13. Na podstawie art; 9'ust. 1 'ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 n. o podstawowej opiece

zdrowotnej (Dz. U. poz,22LV, zpoin. zm') deklbrujq wyb6r:

73A. Nazwa (firma)

L3B. Adres siedziby

14. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

! po raz kolejnyn po raz drugitr po raz

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

powodem dokonania wYboru jest:

. "k"li.*rft okre(lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paldziernika 2OL7 r.

o podstawowej oPiece zdrowotnej:

o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania 6wiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub

pofo2nq 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 powstalych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okoliczno66

ilt. DANE DOTYCZ.qCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

zdrowotnej deklarujq wYb6r:s)

Imiq i nozwisko
lekorza podstawowei

opieki zdrowotnei

17. W bie2qcym roku dskonujq wyboru:3)

! po raz kolejnyon po raz drugi! po raz plerwszy

1g. w przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezqcym roku, nale2y wskaza6, czy

powodem dokonania wYboru jest:

ffin.Wart'9ust'5ustawyzdnia27paidziernika20L7r'
o podstawowej oPiece zdrowotnej:

o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania Swiadczefi opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

leka rza podstawowej opieki zdrowotnej' u wybranego Swiadcze n iodawcy

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

2drowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytut specjalisty

w dziedzinie Pediatrii
o z innyph przyczyn powstafych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

inna okoliczno6i



rv. DANE DOTYCZACE PTELEGNTARK| PODSTAWOWEJ OptEKt ZDROWOTNEJ

19. Na podstawie art. 9 ust.
zdrowotnej deklarujq wyb6r:5)

2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2O17 r. o podstawow.e! opiece

lmiq i nazwisko pielqgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej

20. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:"'

. po raz pterwszy
I 

o oo raz drugia) tr po raz kolejnya)

21. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskazad, czy
powodem dokonania wyboru jest:

tr okoliczno5i okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 patdziernika 2017 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
o zmiana miejsca zamieszkania
o zaprzestanie udzielania $wiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcg,

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

! inna okolicznoSc

v. DANE DOTYCZACE POTO2NEJ 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
podstawowej opieki zdrowotnej

23. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

D po raz prerwszy
I 

o oo raz drugial
4)n po raz Korejny '

24. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nalezy wskaza6, czy

powodem dokonania wyboru jest:

tr okolicznoii okre3lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paldziernika zAU r.

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

polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy
o z innych przyczyn powstatych po stronie :fwiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okolicznoSi

{data) (podpis Swiadczeniobiorcy lub przedstawiciela ustawowego)

iil;; il;,;;;i;;;j il';;; il;;;;



OBJASNIENIA:
1) Swiadczeniobiorca wypelnia deklaracjq wyboru Swiadczeniodawcy udzielajqcego Swiadczeri z zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej

opieki zdrowotnej i pofo2nej podstawowej opieki zdrowotnej wytqcznie w przypadku, gdy udzielajq oni

Swiadczef u tego samego Swiadczeniodawcy. Nie wypetnia jej w przypadku, gdy dokonuje wyboru lekarza

POZ, pielqgniarki POZ i polo2nej POZU roznych Swiadczeniodawc6w, albo bqdqcych 6wiadczeniodawcami.t) Je2eli Swiadczeniobiorcy zostala wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku os6b

uprawnionych na podstawie przepis6w o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia

2OO4 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (Dz. U. z 2O!7 r.

poz. 1938, z p6in. zm.) - numer poSwiadczenia potwierdzajqcego prawo do Swiadczeri opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 52 ustawy

zdnia2T sierpnia 2OO4 r. o 6wiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze 6rodk6w publicznych.
3) Swiadczeniobiorca ma prawo bezptatnego wyboru 6wiadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nej podstawowej opieki zdrowotnej nie

czq5ciej ni2 dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku ka2dej kolejnej zmiany wnosi optatq
w wysokoSci 80 zl. Swiadczeniobiorca nie ponosi opfaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania

lub w przypadku zaprzestania udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego $wiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub polo2nq

podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego 6wiadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,

kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub

tytut specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiqgnql 18. rok 2ycia, lub z innych przyczyn powstatych po stronie
Swiadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2Ot7 r. o podstawowej opiece

zdrowotnej).o) W przypadku wyboru drugiego i kolejnego nale2y podai informacjq, czy powodem dokonania wyboru jest

okoliczno6d okre$lona w art. 9 ust. 5 ustawy zdnia 27 paldziernika 2017 r. o podstawowej opiece

zdrowotnej, tzn. zmiana miejsca zamieszkania Swiadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania Swiadczefi

opieki idrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego
Swiadczeniodawcy lub zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,

kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia
lub tytut specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiqgnqt 1-8. rok 2ycia, lub z innych przyczyn powstatych po

stronie Swiadczeniodawcy.s) Swiadczeniobiorca mo2e wybra6 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki

zdrowotnej lub polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego (wiadczeniodawcy, u r62nych

Swiadczeniodawc6w albo bqdqcych 5wiadczeniodawcami (art. 9 ust. 3 ustawy zdnia2T paldziernika 2017 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej).5) 
Deklaracle zlo2one przez przedstawicieli ustawowych w imieniu os6b maloletnich po osiqgnieciu przez nie

pelnoletno3ci zachowujq wa2no6i, z wyjalkiem sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnejjest
lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytul specjalisty w dziedzinie pediatrii.



Nlepobllczny Zaklad Oplekl ZdrowotneJ 
",Przychodnla 

Plngkowa G6rll"
Sp6tka z ograniczon4 odpowiedzialno$ciA z siedzitrq w Walbrzychu
58-309 \l/albrzych, ul. Gl6wna 4
tel. (+48) O74 886 86 38, fax (+4A) O74 886 86 32, www.prrychodnia-pgora.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA
w NZOZ ,,PRZYCHODNIA PIASKOWA GORA" Sp. Z O. O.

Ja, ni?ej podpisany/-a
ninfejszym zgodnie z art.7 ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tJE 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO I wyruhn4 i dobrowoln 4 zgod7 na przetwarzanie i zbieranie moich
danych osobowych przezNZOZ ,rPrzychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu, ul.
Gl6wna 4.

Tym samym:

' Wyret:Lam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrazliwych d.
danych dotycz1cych stanu zdrowia, danych biometrycznych cry genetycznych dla potrzeb
zwi1zanychze Swiadczeniem uslug medycznych i pielggnacyjnych, dokonywaniarozliczehz
tego tytulu, a tak2e prowadzenia przechowywania i udostgpniania dokumentacji medycznej
przez NZOZ,,Prrychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu

' Wyralam zgodg na przetwaruanie moich danych osobowych, w tym danych teleadresowych
dla cel6w rwi1zanych z potwierdzaniem i odwolywaniem wizyt w plac6wce za
poSrednictwem systemu telefonicznego i SMS przez NZOZ ,,Przychodnia Piaskowa G6ra"
Sp.zo.o.w

. Niniejszym (ni e p o tr z e b ne s lve i I i t ) na pr zetw arzanie
moich danych osobowych w celach marketingowych zwiqzanych wyN1cznie z dziaNalnolciq
plac6wki NZOZ,,Przychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu

Zakres danych:

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

Jednocze$nie ofwiadcz am, 2e moja zgoda spelnia wszystkie warunki o kt6rych mowa w art. 7 RODO,
tj. przysluguje mi mo2liwo6i jej wycofania w ku2dym czasie, zapytanie o zgodg zostalo mi
przedstawione w wyralnej i zrozumialej formie oraz poinforTnowano mnie o warunku moZliwo6ci jej
rozliczalnoSci. Zostalem r6wnie2 poinformowany o tym, 2e dane zbierane sA przez NZOZ
,,Przychodnia Piaskowa G6ra" Sp. z o. o. w Walbrzychu o celu ich zbierania, dobrowolnoSci podania,
prawie wgl4du i mo2liwo$ci ich poprawiania orazZe dane te nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.

(Miejscowo66 i data) (Podpis)

'Rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679 227 kwiebia20l6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych).


