
 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia ........................................ 

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA INFORMACJI 
 
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach 

 

 

Imię i Nazwisko:…………….......................................................................................................... 

 

Numer PESEL:................................................................................................................................ 

 

Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu:.................................................................................... 

 

Adres zamieszkania:......................................................................................................................... 

 

Adres korespondencyjny:................................................................................................................... 

 

Nr telefonu kontaktowego:............................................................................................................... 

 

Adres poczty elektronicznej:............................................................................................................ 

 

Wskazanie zakresu danych, których dotyczy wniosek:.................................................................... 

 

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

 

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

 

Informacja, czy odpowiedź zostanie odebrana osobiście (w siedzibie POW NFZ w Gdańsku przy  

ul. Podwale Staromiejskie 69, w terminie 7 dni od powiadomienia): 

 

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

 

Załączono dokumenty: ……………………………………………………………………………... 

 

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

   

 

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

   Podpis osoby składającej wniosek 

 

 



 

 

OBJAŚNIENIA: 

 
Osoby składające wniosek w imieniu osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo 

ubezwłasnowolnionych całkowicie są obowiązane dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające prawo do 

działania w imieniu tych osób, w szczególności odpis aktu urodzenia, odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

ustanawiającego opiekę dla małoletniego  

lub ubezwłasnowolnionego albo odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego  

lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej. 

 

Osoba składająca wniosek może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się  

w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo w sposób, o którym mowa  

w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych 

poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki  (Dz.U. poz. 185). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W POMORSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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  

(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 

danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Pomorskim 

Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz 

Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. 

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Gdańsku są następujące: tel. 58/7512619; e-mail: iod@nfz-gdansk.pl 

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, w związku z art. 192 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) i art. 56-58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań 

Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). 

 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również 

profilowania. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku zgodnie  

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Nie podanie danych może skutkować nierozpatrzeniem wniosku 

lub odmową. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. 

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdinzxga3c44dboaxdcmjyge3tcmbz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdinzxga3a

