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Szczecin, dnia ….....................
Komendant
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
w Szczecinie
1. Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko
…....................................................................................................................
Adres zamieszkania
…..............................................................................................................
Nr PESEL

Numer telefonu kontaktowego …..........................................................................
2. Dokumentacja medyczna dotyczy*
Imię i Nazwisko
…....................................................................................................................
Adres zamieszkania
…..............................................................................................................
Nr PESEL

3. Dokumentacja dotyczy leczenia/diagnostyki w (podać nazwę komórki
organizacyjnej i datę pobytu/badania)
….....................................................................................................................................
4. Rodzaj dokumentacji medycznej (np. historia choroby, karta informacyjna,
wyniki badań – podać jakich, inna)

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

Niniejszy dokument jest własnością 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, wszelkie
prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Komendanta Szpitala.
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5. Dokumentację medyczną wymienioną w pkt 4**:
a) odbiorę osobiście;
b) odbierze osoba przeze mnie upoważniona;
c) proszę przesłać pocztą na adres (pozostawiam zaadresowana kopertę ze
znaczkiem na list polecony);…………………………………………………….
d) jeżeli możliwości techniczne na to zezwalają - proszę przesłać na adres
email………………………………………………………………..…………

….............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
* - wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się o udostępnienie dokumentacji
jako przedstawiciel ustawowy pacjenta lub z upoważnienia pacjenta
** - niepotrzebne skreślić

Niniejszy dokument jest własnością 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, wszelkie
prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Komendanta Szpitala.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,
70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub
telefonem nr 261 455 573. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c) oraz art.9 ust.2 lit.h) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Dalsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych, w tym Pani/Pana prawa, podane są na stronie internetowej
www.109szpital.pl w zakładce RODO oraz tablicach informacyjnych w miejscach udzielania świadczeń

Niniejszy dokument jest własnością 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, wszelkie
prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Komendanta Szpitala.

