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FORMULARZ  WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
PACJENT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE INFORMACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZBIORZE AKT PO: 

 

.............................................................................................  (podać nazwę i adres) 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBIE PRZECHOWYWANYCH AKT  NASZEGO ARCHIWUM 

 

 

Zobowiązuję  się pokryć koszty udostępniania i przesyłki, których wysokość zostanie podana telefonicznie, w zależności  od 
ilości  stron udostępnianej dokumentacji. 
 

Oświadczam że: 
- dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, 
         …………Podpis 
Wyrażam zgodę*)   na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Akta Archiwum Sp. z o.o.(ul Gnieźnieńska 70, 62-006 Bogucin)  
w celu rozpoznania i przetworzenia mojego wniosku, jako osoby ubiegającej się o uzyskanie informacji znajdującej się w zbiorze  
akt po zlikwidowanym przedsiębiorstwie. 

Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres zgodny z przepisami. Dane nie będą 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną 
wiadomość e-mail na adres: biuro@akta-archiwum.pl  

 

*) nie dotyczy dokumentów ZOZ Wilda, ZOZ Grunwald  ZOZ Szkół Wyższych   …………………………. 
                   podpis 

 

 

 

DANE PACJENTA WNIOSKUJĄCEGO O DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ: 

IMIĘ DRUGIE IMIĘ 

NAZWISKO NAZWISKO RODOWE 

DZIAŁAM W IMIENIU: 

 

             własnym                                              jako przedstawiciel ustawowy                                    jako osoba upoważniona (załączam upoważnienie) 

IMIĘ OJCA DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

NUMER PESEL  

OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

ULICA NUMER 

 

DANE KONTAKTOWE - TELEFON  

DANE PACJENTA, KTÓREGO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ŻĄDA WNIOSKUJĄCY 
OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

ULICA NUMER 

 

O jakie dokumenty Pan/Pani  wnioskuje: 

ZA JAKI OKRES PAN/PANI POTRZEBUJE DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AKTACH 

OD DO 

 
 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PODPIS 
  

mailto:biuro@akta-archiwum.pl
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Akta Archiwum sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie posiada Status Przechowawcy Akt Osobowych i Płacowych, wydany 8 kwietnia 2015r  który 
umożliwia archiwizację dokumentacji upadłych bądź zlikwidowanych spółek, firm, itp. Akta Archiwum sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie przekazuje 
kopie lub odpisy dokumentacji, na żądanie osoby której dokumentacja dotyczy, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 51 Ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217). 
 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku 
z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. 
Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. 
 
Kto będzie/jest administratorem Twoich danych? 
Administratorem Twoich danych będzie Akta Archiwum Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 70, 62-006 Bogucin). Możesz skontaktować się z 
Administratorem pod wskazanym adresem e-mail: biuro@akta-archiwum.pl  
 
O jakich danych mówimy? 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej osoby ubiegającej się o 
uzyskanie informacji znajdującej się w zbiorze akt po byłym lub zlikwidowanym przedsiębiorstwie, znajdujących się w zasobie przechowywanych 
akt archiwum prowadzonego przez Administratora. Mówimy tu następujących danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, 
imię ojca, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail. 
 
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 
Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu rozpoznania i przetworzenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej osoby ubiegającej się o 
uzyskanie informacji znajdującej się w zbiorze akt po byłym lub zlikwidowanym przedsiębiorstwie, znajdujących się w zasobie przechowywanych 
akt archiwum prowadzonego przez Administratora, które Pan/Pani złożyła. 
 
Komu możemy przekazać dane? 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. przewoźnikom, 
firmom kurierskim, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa 
np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 prawo żądania sprostowania danych, 

 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 
administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną 
przetwarzania Twoich danych w celu rozpoznania i przetworzenia przez Administratora złożonego przez Ciebie wniosku, jest Twoja zgoda, która 
jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych, wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 
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