
  

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/ny, dobrowolnie przystępuję do Umowy na świadczenie Usługi i wyrażam zgodę na jej 

świadczenie. Akceptuję tym samym warunki świadczenia Usługi określone w warunkach Umowy. 

Oświadczam, że nie zataiłam/-em żadnych istotnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, przebiegu 

dotychczasowego leczenia czy przyjmowanych lekach podanych podczas wypełniania Elektronicznej Karty 

Informacyjnej Pacjenta oraz Elektronicznej Karty Leków Pacjenta. 

Wyrażam zgodę na nagrywanie i archiwizowanie rozmów telefonicznych prowadzonych z Telecentrum, 

bez konieczności każdorazowego informowania mnie o fakcie ich rejestracji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie danych dotyczących ostatniej znanej pozycji geograficznej 

służbom ratunkowym lub osobom upoważnionym przez Pacjenta, zgodnie z procedurami realizowanym 

w przypadku wystąpienia danego zdarzenia.  

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z późn. zm.) oświadczam, że do uzyskiwania informacji o moim 

stanie zdrowia, udzielonych mi świadczeniach zdrowotnych oraz wynikach badań dotyczących stanu zdrowia mojej 

osoby w ramach Usługi upoważniam, również w formie telefonicznej lub e-mailowej osoby wskazane w 

Elektronicznej Karcie Informacyjnej Pacjenta w sekcji „Telefon osoby upoważnionej w przypadku zagrożenia 

zdrowia i życia” 

Oświadczam, iż dane podane w Elektronicznej Karcie Informacyjnej Pacjenta oraz Elektronicznej Karcie 

Leków Pacjenta są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych 

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez SiDLY Sp. Z.o.o. oraz Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K. 

w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego świadczenia niniejszej Usługi. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DANYCH O STANIE ZDROWIA ORAZ 

PRZEKAZANIE ICH DO PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ CAŁODOBOWEGO TELEMONITORINGU 

 

Ja, ___________________________________, posiadający/ąca numer PESEL: __________________________, 

zamierzający/-a korzystać z urządzenia SiDLY Care wraz z usługą całodobowego telemonitoringu, niniejszym 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, 

zebranych w procesie rejestracji i korzystania z konta w usłudze SiDLY Care oraz przy korzystaniu z urządzenia SiDLY 

Care przez spółkę pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, o kapitale zakładowym 

27.100 zł w całości wniesionym, która to spółka będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu 

RODO, dla celów realizacji na moją rzecz usługi SiDLY Care.  

Zgoda na przetwarzanie przez SiDLY Sp. z o.o. moich danych osobowych obejmuje następujące dane, w tym dane o 

stanie zdrowia: 

▪ imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, PESEL (w tym wiek oraz płeć) 

▪ dane pomiarów tętna, saturacji i temperatury, które będą zbierane podczas noszenia opaski SiDLY Care, 

▪ czas i obszar, w którym się znajduję podczas upadku bądź nadania przeze mnie sygnału SOS, 

▪ informacja o stosowanej diecie, sprawności umysłowej, 

▪ informacja o uzależnieniach, alergiach, w tym alergiach na leki, dokładnych problemach zdrowotnych, 

▪ informacja o sposobie poruszania się przeze mnie, stanie mojej skóry, słuchu i wzroku, 

▪ informacja o sposobie przyjmowania przeze mnie posiłków, 

▪ informacja o sposobie załatwiania przeze mnie funkcji fizjologicznych, 

▪ informacja o nazwach przyjmowanych przeze mnie lekach wraz z opisem i godzinami przyjmowania. 

Oświadczam, iż wyrażam również zgodę na uzyskanie dostępu do tych danych za pośrednictwem konta w usłudze 

SiDLY Care przez: 

 

imię i nazwisko, adres e-mail Usługobiorcy zgodnie z danymi wskazanymi podczas rejestracji 

 

Zapoznałem się z regulaminem usługi SiDLY Care – Teleopieka z dostępem do Systemu oraz polityką prywatności 

umieszczoną na stronie internetowej /…/ i akceptuję ich treść. 

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych do podmiotu świadczącego usługę Teleopieki – Infomedic.pl 

Sp. Z.o.o. Sp. K., Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP: 6692525152, wpisanego do wpisanego do Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000211141.  
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