
Proszę wypełnić również na odwrocie! 

IMIĘ I NAZWISKO (DZIECKA) ...............................................................................................................  

ADRES ...........................................................................................................................................................  

TELEFON .....................................................................................................................................................  

DATA URODZENIA  ...................................................................................................................................  

PESEL ..........................................................................................................................................................  

Celem niniejszej ankiety jest poznanie sytuacji zdrowotnej dziecka, która ułatwi rozpoznanie  

i właściwe leczenie. Wszystkie informacje zawarte w ankiecie objęte są tajemnicą lekarską.  

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź    
1. Czy uważa się Pani/Pan za osobę zdrową? TAK NIE 

2. Czy obawia się Pani/Pan wizyty u dentysty? TAK NIE 

3. Czy ma Pani/Pan skłonność do nadmiernego krwawienia? TAK NIE 

4. Czy jest Pani/Pan na coś uczulona (na co)? TAK NIE 

- pyłki   
-leki   
- pokarmy   
- inne   

5. Czy aktualnie się Pani/Pan na coś leczy (na co)? TAK NIE 

6. Czy aktualnie bierze Pani/Pan jakieś leki (jakie)? TAK NIE 

7. Czy była Pani/Pan poddana operacjom w ciągu ostatnich 5 lat (jakim)? TAK NIE 

8. Czy jest Pani w ciąży (który tydzień)? TAK NIE 

9. Czy ma Pani/Pan jakieś z wymienionych dolegliwości? TAK NIE 

- choroby tarczycy -żółtaczka 

- nadciśnienie - wirusowe zapalenie wątroby 

- choroba wieńcowa - anemia 

- rozrusznik serca - padaczka 

- astma - AIDS 

- hemofilia - choroby psychiczne 

- niewydolność nerek - gruźlica 

- cukrzyca 

10. Inne problemy zdrowotne i uwagi o stanie zdrowia 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na proponowane leczenie. 

 

…………………………… 

Podpis pacjenta i rodzica/opiekuna 

 

Zgoda na zabieg 

Wyrażam zgodę na proponowany zabieg. Jestem poinformowany/a o rodzaju, przebiegu, skutkach  

i ewentualnych powikłaniach postępowania medycznego, oraz innych możliwościach leczenia. Na 

wszelkie wątpliwości udzielono mi satysfakcjonującej odpowiedzi. 

 

………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna



Proszę wypełnić również na odwrocie! 

RODO 

Ochrona danych osobowych 

Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym 

przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych oraz o prawach, które Państwu przysługują: 

W NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii dbamy o bezpieczeństwo danych oraz o przejrzyste procesy ich 

przetwarzania. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota 

Dąbrowska z siedzibą w: 27-600 Sandomierz, ul. Długa 8, NIP: 8641280612, REGON: 291108097. 

Z Administratorem można kontaktować się/ pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Długa 8, 27-600 Sandomierz 

lub pocztą elektroniczną na adres sesdent@o2.pl. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo 

przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane 

niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu 

świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

medycznej. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie 

prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/467WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15. 

04. 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06. 11. 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Podstawą 

przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również  

art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują szczególnych kategorii, podstawą przetwarzania 

danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będzie: Dorota Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  

NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska z siedzibą w: 27-600 Sandomierz, ul. Długa 8  

NIP: 8641280612, REGON: 291108097. 

Dane osobowe nie są poddane profilowaniu. 

Twoje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318). 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

        …………………………………… 

Podpis pacjenta i rodzica/opiekuna 

mailto:sesdent@o2.pl

