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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OBJĘCIE PAKIETEM DODATKOWEJ 

OPIEKI MEDYCZNEJ 
  

Wyrażam zgodę na objęcie mnie pakietem dodatkowej opieki medycznej realizowanej przez CENTRUM 

MEDYCZNE ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 

Warszawa, w związku z zatrudnieniem w Spółce „Koleje Mazowieckie KM” sp. z o.o.  

Przyjmuję do wiadomości fakt, że opłata za opiekę medyczną stanowi przychód pracownika podlegający wliczeniu 

do podstawy opodatkowania. Wyrażam zgodę na potrącanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

oraz składki ZUS od dodatkowej opieki medycznej bezpośrednio z mojego wynagrodzenia. 

 

 

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

czytelny podpis pracownika 

 

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu objęcia pakietem dodatkowej 

opieki medycznej realizowanej przez CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. 

Administratorem Danych Osobowych będzie Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich 

treści oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

Podane dane osobowe przekazane zostaną do CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. w celu 

zarejestrowania w systemie informatycznym. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu objęcia pakietem dodatkowej opieki medycznej, wycofanie 

udzielonej zgody oznacza brak możliwości korzystania ze świadczeń w ramach pakietu dodatkowej opieki 

medycznej.  

Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres objęcia pakietem dodatkowej opieki medycznej. 

 

 

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

czytelny podpis pracownika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez CENTRUM MEDYCZNE 

ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524,00-195 Warszawa jako 

administratora danych osobowych. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dostępu do świadczeń zdrowotnych i zarejestrowania 

w systemie informatycznym ENEL-MED.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nich oraz 

prawo do ich poprawiania. 

 

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

czytelny podpis pracownika 


