
Dane opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko:….……………………………………………………..… PESEL:…………………..……………..……… 
Adres:..…………………………………………………………………………………… Tel.:………….………………………… 

Imię i nazwisko:….……………………………………………………..… PESEL:…………………..……………..……… 
Adres:..…………………………………………………………………………………… Tel.:………….………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja niżej podpisany wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych 

osobowych mojego dziecka IMIĘ I NAZWISKO: ……..……………………………………………………… 

PESEL ………………………………………... przez Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. prowadzący 

Centrum Medyczne IPS w celu prowadzenia procesu leczenia i przeprowadzania badań, 

komunikowania informacji medycznych oraz w celu otrzymywania za pośrednictwem telefonii 

komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO**.   

 

…………………..………………..………………….  
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, 

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o tym, że dane 

zbierane są przez Instytut Psychosomatyczny Sp. z o. o., o celu ich zbierania, dobrowolności podania, 

prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom 

tylko w związku z procesem leczenia i przeprowadzania badań. 

 

Wyrażam zgodę na leczenie, badanie diagnostyczne oraz wykonywanie szczepień obowiązkowych i 
zalecanych mojemu dziecku w Centrum Medycznym IPS przy ul. Korzona 111 w Warszawie. 
 
Do zasięgania informacji o stanie zdrowia mojego dziecka upoważniam*:   
 
…………….………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy) 

 
 
Do uzyskania dokumentacji medycznej za życia i po śmierci upoważniam*:  
 
………………….…………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy) 
 

 
 

* Jeżeli opiekun  NIE UPOWAŻNIA NIKOGO, to przekreśla powyższe dwa punkty. 

 

…………………..………………..………………….  
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 
Zgody dodatkowe 

 [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach marketingowych  
przez Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
[ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Instytut Psychosomatyczny 
Sp. z o.o. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 
[ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez telefon dla celu marketingu bezpośredniego przez Instytut 
Psychosomatyczny Sp. z o.o. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

…………………..………………..………………….  
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego  

 
**Rozporządzenie 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 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


