
Dane do faktury

Adres (jeżeli inny niż adres zamieszkania)

Kraj

MiejscowośćKod  

pocztowy

Ulica
Numer  

lokalu
Numer 

budynku

Imię i nazwisko  
lub firma

NIP
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Karta rejestracji Pacjenta

Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Dokument 

tożsamości
Dowód  

osobisty
Paszport

Inny  

(podać jaki)

Płeć Kobieta Mężczyzna

Data ur. PESEL

Oddział NFZObywatelstwo

Seria i numer dokumentu tożsamości

Dane kontaktowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej)

Kontakt

Kraj

MiejscowośćKod  

pocztowy

Ulica
Numer  

lokalu

Numer 

budynku

Kraj

MiejscowośćKod  

pocztowy

Ulica
Numer  

lokalu

Numer 

budynku

Nr tel.  

kom.

Nr tel.  

stacj.

e-mail



Oświadczenia i zgody
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.), 
Projekt Samodzielni sp. z o.o. z siedzibą przy ul Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa, jako administrator 
danych informuje, iż Państwa dane osobowe – w zakresie podanym w Karcie rejestracji Pacjenta – są zbierane w celu 
świadczenia usług medycznych. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści tych danych oraz ich aktualizowania. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak dane są konieczne do prawidłowego wykonania usługi.

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
ze zm) zostałam/em poinformowany, że podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, że przysługuje mi 
prawo dostępu do treści tych danych i prawo ich poprawiania, o prawie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania 
danych w celach marketingowych. 

Data

Podpis osoby składającej oświadczenie (czytelny)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez „Projekt Samodzielni” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000629080, posiadającą NIP: 5213742662 oraz REGON: 365023811. Podaję 
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. 

Oświadczam że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

Opiekun

Imię

Nazwisko

Tak Nie Tak Nie

Dane opiekuna (proszę wypełnić, jeżeli opiekun ma być osobą kontaktową dla Recepcji Ośrodka)

Czy korzysta Pani/Pan  

z pomocy opiekuna?

Czy opiekun ma być osobą  
kontaktową dla Recepcji?

Adres zamieszkania

Kraj

MiejscowośćKod  

pocztowy

Ulica
Numer  

lokalu

Numer 

budynku

Kontakt

Nr tel.  

kom.

Nr tel.  

stacj.

e-mail
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(*) Prosimy wstawić znak X w przypadku wyrażenia zgody. 



CEL PRZETWARZANIA DANYCH W PROJEKT SAMODZIELNI
Projekt Samodzielni przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1.  podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z Projekt Samodzielni (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
2.  realizacji zawartej z Projekt Samodzielni umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
3.  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Projekt Samodzielni w związku z prowadzeniem działalności i realizacją 

zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
4.  marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Projekt Samodzielni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia RODO);
5.  wewnętrznych celów administracyjnych Projekt Samodzielni, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Projekt 

Samodzielni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Spółka przetwarza następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (oraz dane 
firmy w tym adres siedziby, REGON, NIP, a także dokumenty wynikające z zawartej ze Spółką umowy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM
W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W PROJEKT SAMODZIELNI”, 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:
1.  księgowość Projekt Samodzielni;
2.  instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych 

przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PROJEKT SAMODZIELNI
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA 
DANYCH W PROJEKT SAMODZIELNI” celów przetwarzania, tj.:
1.  w zakresie realizacji zawartej z Projekt Samodzielni umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
2.  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Projekt Samodzielni w związku z prowadzeniem działalności  

i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Projekt Samodzielni;
3.  w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Projekt Samodzielni, przez okres do czasu wycofania 

zgody na takie przetwarzanie;
4.  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Projekt Samodzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
1.  W związku z przetwarzaniem przez Projekt Samodzielni danych osobowych przysługuje: 
 a.  prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 b.  prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 c.  prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 d.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 e.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 f.  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
2.  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
3.  W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Projekt Samodzielni danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Projekt Samodzielni, podanie 
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych 
danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Projekt Samodzielni.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy drugą stronę z Projekt Samodzielni umowa lub w przypadku podjęcia na jej 
żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Projekt Samodzielni, przetwarzanie danych osobowych może odbywać 
się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
Dotyczy to w szczególności procesów tzw. marketing automation.

KLAUZULA INFORMACJYJNA RODO
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Podpis osoby składającej oświadczenie (czytelny)


