
Załącznik nr 1 
do regulamin uczestnictwa w programie zdrowotnym pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” 

 
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu 

Oświadczenie: 

 

Ja niŜej podpisany/podpisana* oświadczam, Ŝe zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana*  

o obowiązku podania moich danych osobowych związanym z uczestnictwem w programie 

zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 

2013 – 2016”. Oświadczam, Ŝe zostałem/zostałam* równieŜ poinformowany/poinformowana*, o tym, 

Ŝe moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.), w celach medycznych oraz 

statystycznych związanych z udziałem w tym programie przez realizatora Programu 

.................................................................................................................................................................... 

…..............................................................................................................................................................., 

a takŜe pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie 

Zdrowia, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach Rejestru 

Medycznie Wspomaganej Prokreacji 

..................................................................................................................................................................., 

imię i nazwisko 
 

...................................................................................................................................................................,  

adres miejsca zamieszkania 
 

 

..............................................................                     ................................................ 

               miejscowość                                                                data 

 

 

……………………………………… 

czytelny podpis osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programielub opiekuna 

 

 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 

zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana*, Ŝe: 

− administratorem danych Programu będzie Minister Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15  

w Warszawie, kod pocztowy: 00-952;  

− podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie 

danych osobowych, będzieCentrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia z siedzibą 

przyul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, kod pocztowy: 00-184; 

− dane osobowe przetwarzane będą w celach medycznych oraz statystycznych związanych  

z udziałem w Programie i będą w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez podmioty, 

będące realizatorami Programu; 

− przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału  

w Programie, jak równieŜ, Ŝe przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

 

..............................................................                     ................................................ 

               miejscowość                                                                data 

……………………………… 

czytelny podpis osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programielub opiekuna 

 

* Niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Załącznik nr 2  
do regulamin uczestnictwa w programie zdrowotnym pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” 

 

 

Oświadczenie 
 

Ja niŜej podpisany/podpisana* oświadczam, Ŝe zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem 

uczestnictwa w programie zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” przeczytałem/przeczytałam* go, zrozumiałem/zrozumiałam*  

i zaakceptowałem/zaakceptowałam* jego postanowienia. 

 

.................................................................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

 

.................................................................................................................................................................  

adres miejsca zamieszkania 

 

.......................................................                                   ................................................ 

miejscowość                                                                                         data  

 

 

 

………………………………………………. 

czytelny podpis osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programie lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3 
do regulamin uczestnictwa w programie zdrowotnym pn. „Program - Leczenie Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” 

 

Formularz świadomej zgody na udział w programie zdrowotnym pn.: „Program  - 

Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”  
 

Ja niŜej podpisany/podpisana* ……........................................................................................................... 

oświadczam, Ŝe zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* przez 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............ o celach i charakterze programu zdrowotnego pn.: „Program - Leczenie Niepłodności 

Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”,o czasie jego trwania, sposobie 
przeprowadzania udzielanych świadczeń zdrowotnych, oczekiwanych korzyściach, ewentualnym 

ryzyku i zagroŜeniach, wszelkich niedogodnościach związanych z uczestniczeniem w tym Programie 

oraz o moich prawach i obowiązkach.  

 

Zapoznałem/zapoznałam* się teŜ z treścią regulaminu uczestnictwa w programie zdrowotnym pn.: 

„Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”, 

zrozumiałem/zrozumiałam* i zaakceptowałem/zaakceptowałam* jego postanowienia. Poinformowano 

mnie, Ŝe dodatkowe pytania dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych mogę kierować 

bezpośrednio do osoby personelu zatrudnionego w podmiocie realizującym Program. 

 

Oświadczam, Ŝe wszelkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zapewniam, Ŝe będę 

informował/informowała* realizatora Programu na bieŜąco o wszelkich zmianach w stanie mojego 

zdrowia. 

 

Jestem świadomy/świadoma* przysługującego mi prawa do odstąpienia od udziału w programie 

zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 

2013 – 2016”.. 

 

Otrzymałem/otrzymałam* do rąk własnych formularz świadomej zgody na udział w programie 

zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 

2013 – 2016”. Zapoznałem/zapoznałam* się z nim, zrozumiałem/zrozumiałam* i 

zaakceptowałem/zaakceptowałam jego treść oraz miałem/miałam* moŜliwość zadania pytań. 

 

Niniejszym wyraŜam świadomą i swobodną zgodę na udział wprogramie zdrowotnym pn.: 

„Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”. 

 

......................................................................... 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programie(drukowanymi literami) 

 

...................................................................   .....................................    

podpis osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programie      data 

 

 

Oświadczenie osoby odbierającej Formularz świadomej zgody na udział w Programie 
Ja niŜej podpisany/podpisana wyjaśniłem/wyjaśniłam* osobie zakwalifikowanej do udziału  

w programie zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” szczegóły tego programu, regulaminu uczestnictwa  

w programie zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” zgodnie z opisem w Formularzu Informacyjnym dla Pacjenta. 

Zanim podjęte zostały jakiekolwiek procedury omówiłem/omówiłam* z osobą jej udział w całym 

programie informując o celu i charakterze badania klinicznego oraz o korzyściach i zagroŜeniach 

wynikających z udziału w programie. Przekazałem/przekazałam* do rąk własnych  regulaminu 



uczestnictwa w programie zdrowotnym pn.: „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia 

Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016” dla oraz formularz świadomej zgody na udział w tym 

programie. 

 
......................................................................... 

imię i nazwisko osoby zgłaszającej się 

 do udziału w Programie(drukowanymi literami) 

 

 

...................................................................  .......................................... 

podpis i pieczęć przedstawiciela realizatora                                 data 

przyjmującego oświadczenie                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebnie skreślić 

 

 

 


