
POL-TAVI 
Ogólnopolski Rejestr Kardiologiczno-Kardiochirurgiczny  

Przezcewnikowych Implantacji Zastawek  

 

ZGODA PACJENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
 
W dniu..................................Został Pan/Pani przyjęty/przyjęta do tutejszego do szpitala.......................................... 
                                                                                                                                                                    (pieczątka szpitala) 
celem leczenia niedomykalności zastawki mitralnej przezskrórnie przy pomocy cewnika i systemu MitraClip. 
 
Celem Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno – Kardiochururgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek 
POL – TAVI prowadzonego przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności 
zastosowania metody przezskórnego leczenia zastawki mitralnej u chorych z Pani/Pana schorzeniem oraz dalsze jej 
doskonalenie i rozwój. 

W związku z powyższym na a potrzeby Rejestru POL-TAVI chcemy zebrać Pana/Pani następujące dane osobowe: 
imię, nazwisko, numer PESEL, informacje dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej, 
przebytych schorzeń i leczenia oraz samego zabiegu przezskórnego leczenia zastawki mitralnej z wykorzystaniem 
systemu MitraClip (dane dotyczące badań diagnostycznych i kontrolnych związanych z procedurą, przebiegu 
zabiegu, hospitalizacji, wypisu).  

Zebrane dane zostaną przekazane drogą elektroniczną poprzez dedykowany portal internetowy https://poltavi.pl/ 
do Magnum 2 z siedzibą w Warszawie (02-929) przy ul. Juliusza Fucika 37, który jest odpowiedzialny za utrzymanie 
systemu informatycznego rejestru podwykonawcy Administratora danych tzn. Śląskiego Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U 2018. poz. 1000) O Ochronie Danych 
Osobowych. 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
prowadzenia Rejestru POL - TAVI zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U 2018. poz. 1000) O Ochronie Danych Osobowych. 
 
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana  
z klauzulą informacyjną (verte) 
 

Miejscowość/data........................................................................................................................................... 
Nazwisko pacjenta.......................................................................................................................................... 
PESEL pacjenta:...............................................................................................................................................  
 
 
 
Czytelny podpis pacjenta............................................................................................................................................... 
 
 
 

https://poltavi.pl/


 

Miejscowość…………….., dnia……………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA REJESTRU POL - TAVI 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, działając na podstawie przepisu art.13 ust 1 i 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 

informuję, iż: 

1) Podmiotem prowadzącym rejestr i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9  

w Zabrzu (41-800), tel. (32) 37-33-800, fax. (32) 37-33-766, email: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl 

2) Inspektorem ochrony danych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest Pan 

 Rafał Fabry tel. (32) – 33-37-859, fax. (32) – 37-33-766, email iod@sccs.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania 

metody przezskórnego leczenia zastawki mitralnej u chorych z Pani/Pana schorzeniem oraz dalsze jej 

doskonalenie i rozwój. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do 

uzyskiwania danych medycznych oraz Magnum 2 z siedzibą w Warszawie (02-929) przy ul. Juliusza 

Fucika 37 podwykonawca odpowiedzialny za utrzymanie systemu informatycznego rejestru. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią /Pana zgody na ich 

przetwarzanie.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo: do ich sprostowania, do 

przenoszenia danych oraz  do wniesienia sprzeciwu. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak w każdej chwili może Pani /Pan 

wycofać zgodę na ich przetwarzanie. W takim przypadku należy w formie pisemnej poinformować 

Administratora danych o wycofaniu zgody. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

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

             PESEL                                                                                 czytelny podpis pacjenta 
 


