Turnus w terminie ––––––––––––––––––––––––––––

Druk wypełnić nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem turnusu
Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lekarskiego

Druk niniejszy uczestnik
zabiera ze sobą na
turnus rehabilitacyjny

lub gabinetu

Informacja o stanie zdrowia
Dla potrzeb lekarzy podczas turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Cichych Pracowników
Krzyża w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II ul. bł. Luigiego Novarese 2;
67-200 Głogów

Imię i nazwisko __________________________________________________________________________
Adres ___________________________________________________________________________________
Pesel



Rozpoznanie choroby zasadniczej...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Choroby współistniejące …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Uczulenia ……………………....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Propozycje odnośnie rehabilitacji ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Konieczność opiekuna na turnusie

Osoba poruszająca się na wózku





TAK

NIE





TAK

NIE

- VERTE -

Data, podpis i pieczątka lekarza

W razie konieczności powiadomić
………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię nazwisko, telefon)
______________________________
Miejscowość data
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia w celu:
1) Uczestnictwa w turnusie Rehabilitacyjnym i korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
adres zamieszkania, Nr Pesel, informacje o stanie zdrowia zgodnie z art. 9 ust 2 lit.a
a także z art.6. ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2) Administratorem tak zebranych danych osobowych są
Cisi Pracownicy Krzyża,
ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów, 76-833-32-97, cpk@lg.onet.pl ;
3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
9) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail iod@cisi.pl lub korespondencyjnie na
adres Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów

_________________________

__________________________

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

