
 
SZKOLNY	  GABINET	  STOMATOLOGICZNY	  

 

 

Zgoda	  na	  przeprowadzenie	  badania	  stomatologicznego	  
	   	  

w	  ramach	  programu	  polityki	  zdrowotnej	  Gminy	  Wrocław	  	  
pn.:	  „Zapobieganie	  próchnicy	  zębów	  u	  uczniów	  wrocławskich	  szkół	  podstawowych”	  realizowanego	  

przez	  lekarza	  dentystę	  Milenę	  Delijewską	  w	  gabinecie	  stomatologicznym	  
w	  Szkole	  Podstawowej	  nr	  97	  przy	  ul.	  Pawłowa	  15	  we	  Wrocławiu	  

	  
	  

I	  Dane	  dziecka	  –	  uczestnika	  programu	  	  

Nazwisko	  i	  imię	  ………………………………..................………………………......................................…………………..	  	  

PESEL	  ………………………………..................………………………......................................…………………..	  

Adres	  zamieszkania	  ………………………………..................………………………......................................………………	  

Szkoła	  ………………………………..................………………………......................................…………………..	  

klasa	  ………………………………..................………………………......................................…………………..	  	  	  

	  

II	  Dane	  opiekuna	  uczestnika	  programu	  

Nazwisko	  i	  imię	  ………………………………..................………………………......................................…………………..	  

Stopień	  pokrewieństwa	  ………………………………..................………………………......................................…………	  

Adres	  zamieszkania	  ………………………………..................………………………......................................………………	  

Dane	  kontaktowe	  	  ………………………………..................………………………......................................…………………	  

(np.	  adres	  e-‐mail,	  nr	  tel.	  –	  informacje	  te	  będą	  służyć	  komunikacji	  wyłącznie	  w	  celu	  udzielania	  świadczeń	  zdrowotnych;	  

potwierdzenia,	  odwołania	  wizyty,	  przesłania	  wyniku	  badań)	  

	  

	  

Niniejszym	  wyrażam	  zgodę	  na	  udział	  mojego	  dziecka	  w	  bezpłatnym	  badaniu	  

stomatologicznym,	  obejmującym	  ocenę	  stanu	  zdrowotnego	  jamy	  ustnej	  oraz	  wybarwianie	  

płytki	  z	  instruktażem	  prawidłowego	  szczotkowania.	  	  

	  

	  

…………………….....................................………………………….	  	  

data	  i	  czytelny	  podpis	  rodzica/opiekuna	  	  

	  

Badanie	  zostanie	  przeprowadzone	  w	  godzinach	  pracy	  szkolnego	  gabinetu	  stomatologicznego	  (harmonogram	  jest	  dostępny	  

na	  stronie	  internetowej	  szkoły	  w	  zakładce:	  Gabinet	  Stomatologiczny)	  w	  terminie	  indywidualnie	  ustalonym	  z	  wychowawcami	  

poszczególnych	  klas	  lub	  bezpośrednio	  z	  rodzicem/	  opiekunem	  po	  uprzedniej	  rejestracji	  telefonicznej.	  

 



OBOWIĄZEK	  INFORMACYJNY	  

Poniższa	  klauzula	  informacyjna	  realizuje	  obowiązek	  prawny	  wynikający	  z	  Rozporządzenia	  Parlamentu	  

Europejskiego	  i	  Rady	  (UE)	  2016/679	  z	  dnia	  27	  kwietnia	  2016	  r.	  	  

Nie	  wymaga	  ona	  żadnych	  działań	  z	  Pani/Pana	  strony.	  

W	  związku	  z	  wejściem	  w	  życie	  ogólnego	  Rozporządzenia	  o	  Ochronie	  Danych	  Osobowych	  (dalej	  również	  

RODO)	   uprzejmie	   informuję,	   że	   dane	   pacjentów	   są	   przetwarzane	   w	   mojej	   Praktyce	   Lekarskiej	   na	   zasadach	  

opisanych	   w	   tym	   Rozporządzeniu	   (art.9	   ust.2	   lit.	   h	   RODO).	   Zgodnie	   z	   art.	   13	   ust.	   1	   i	   ust.	   2	   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	  informuję,	  że:	  

1) Administratorem	  danych	  osobowych	  jest	  lekarz	  dentysta	  Milena	  Delijewska	  zwana	  dalej	  ADO,	  

2) dane	  osobowe	  przetwarzane	  będą:	  

a) na	  podstawie	  art.	  23	  i	  następne	  ustawy	  z	  dnia	  6	  listopada	  2008	  r.	  o	  prawach	  pacjenta	  i	  Rzeczniku	  Praw	  

Pacjenta,	  oraz	  

b) w	  celu	  udokumentowania	  stanu	  zdrowia	  oraz	  udzielonych	  świadczeń	  zdrowotnych,	  

a	  co	  za	  tym	  idzie	  odbiorcą	  tych	  danych	  osobowych	  mogą	  być	  osoby	  i	  podmioty	  wskazane	  w	  art.	  26	  ustawy	  	  

z	  dnia	  6	  listopada	  2008	  r.	  o	  prawach	  pacjenta	  i	  Rzeczniku	  Praw	  Pacjenta	  oraz	  w	  przepisach	  ustaw	  szczególnych,	  

3) dane	  osobowe	  nie	  będą	  przekazywane	  do	  państw	  trzecich/organizacji	  międzynarodowej,	  

4) dane	  osobowe	  będą	  przechowywane	  przez	  okresy,	  o	  których	  mowa	  w	  art.	  29	  ustawy	  z	  dnia	  6	  listopada	  

2008	  r.	  o	  prawach	  pacjenta	  i	  Rzeczniku	  Praw	  Pacjenta	  oraz	  w	  przepisach	  ustaw	  szczególnych	  (np.	  

Rozporządzenie	  Ministra	  Zdrowia	  z	  dnia	  9	  listopada	  2015	  r.	  w	  sprawie	  rodzajów,	  zakresu	  i	  wzorów	  

dokumentacji	  medycznej	  oraz	  sposobu	  jej	  przetwarzania)	  

5) posiadają	  Państwo	  prawo	  dostępu	  do	  treści	  podanych	  danych	  oraz	  prawo	  ich	  sprostowania,	  usunięcia,	  

ograniczenia	  przetwarzania,	  prawo	  do	  przenoszenia	  danych,	  prawo	  wniesienia	  sprzeciwu	  przeciwko	  

przetwarzaniu,	  prawo	  do	  cofnięcia	  zgody	  w	  dowolnym	  momencie	  bez	  wpływu	  na	  zgodność	  z	  prawem	  

przetwarzania,	  którego	  dokonano	  na	  podstawie	  zgody	  przed	  jej	  cofnięciem,	  z	  zastrzeżeniem	  jednak	  zasad	  

gromadzenia	  i	  przetwarzania	  danych	  w	  dokumentacji	  medycznej,	  o	  których	  mowa	  w	  rozdziale	  7	  ustawy	  z	  

dnia	  6	  listopada	  2008	  r.	  o	  prawach	  pacjenta	  i	  Rzeczniku	  Praw	  Pacjenta	  oraz	  w	  przepisach	  ustaw	  

szczególnych,	  

6) W	  przypadku	  naruszeń	  przepisów	  ochrony	  danych	  osobowych	  ma	  Pan/Pani	  prawo	  wniesienia	  skargi	  do	  

organu	  nadzorczego 
7) podanie	  przez	  Pana/Panią	  danych	  osobowych	  gromadzonych	  w	  dokumentacji	  medycznej	  jest	  

obowiązkowe	  do	  realizacji	  celów	  Ochrony	  Zdrowia	  

8) dane	  nie	  podlegają	  profilowaniu	  

9) dane	  nie	  są	  przetwarzane	  w	  sposób	  zautomatyzowany.	  


