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                                                                      Wzór zgody pacjenta

Ja, ni¿ej podpisany, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
[  ] wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych: imiê (imiona) i nazwisko, PESEL, login, email, dane
kontaktowe i adresowe, w celu za³o¿enia konta u¿ytkownika oraz korzystania z us³ug oferowanych przez Portal
Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie funkcjonuj¹cego pod adresem
https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl.**

[  ] wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osoby ………………………………………….……………., dla której jestem
opiekunem/przedstawicielem ustawowym*: imiê (imiona), nazwisko, PESEL, login, email, dane kontaktowe i adresowe
w celu za³o¿enia konta u¿ytkownika na Portalu Pacjenta oraz korzystania z us³ug oferowanych przez Portal Pacjenta
Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie funkcjonuj¹cego pod adresem
https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl.**

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO):
1.Administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marsza³ka oraz Zarz¹d Województwa Podlaskiego 
z siedzib¹ przy ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 1. 15-888 Bia³ystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/).
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wrotapodlasia.pl.
3.Dane osobowe bêd¹ ujawniane:
-podmiotom upowa¿nionym na podstawie przepisów prawa,
-podmiotom leczniczym w celu rezerwacji w wybranym podmiocie leczniczym, wykaz podmiotów leczniczych dostêpny jest pod adresem:
https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze/lista-podmiotow-leczniczych.
-osobom upowa¿nionym przez administratora danych osobowych, w ramach œwiadczenia us³ug wsparcia do Portalu Pacjenta 
4.Dane osobowe bêd¹ przetwarzanie do czasu wycofania niniejszej zgody. Wycofanie zgody nie wp³ywa na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
5.U¿ytkownik ma prawo do:
-¿¹dania dostêpu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 a tak¿e do przenoszenia danych;
-cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbêdne w celu realizacji korzystania z us³ug œwiadczonych poprzez PSIeZ.
 W przypadku niepodania danych – nie bêdzie mo¿liwa realizacja œwiadczonych przez Portal Pacjenta us³ug.
7.Dane osobowe nie bêd¹ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8.Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta dostêpny jest na stronie: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/regulamin.
*w³aœciwe podkreœliæ
** niepotrzebne skreœliæ
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