
 
..........................................................                                    …..……..………….……… dnia …..……..…………. 

Imię i nazwisko        

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

PESEL 

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

miejsce pracy 

 
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 
Wyrażam zgodę na objęcie pakietem dodatkowej opieki medycznej członków rodziny:* 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

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

imię nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania 

 

W związku z objęciem członków rodziny pakietem dodatkowej opieki medycznej wyrażam zgodę na potrącanie ryczałtu 

miesięcznego bezpośrednio z mojego wynagrodzenia w wysokości 115 zł. 

 

 

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

czytelny podpis pracownika 
 

 

OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA/WSPÓŁMAŁŻONKA / DZIECKA PEŁNOLETNIEGO  

DO 26 ROKU ŻYCIA*/**/*** 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka** 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/współmałżonka/dziecka pełnoletniego** 
 

 

 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka** 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/ współmałżonka/dziecka pełnoletniego** 

 
 

*) współmałżonek/partner życiowy/ dzieci uczące się w trybie dziennym do ukończenia 26 roku życia, zamieszkujące na stałe w gospodarstwie    

domowym pracownika i będące na jego utrzymaniu 
**) niepotrzebne skreślić 

***) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 18 roku życia podpisuje pracownik lub współmałżonek, tj. opiekun prawny dziecka 

niepełnoletniego objętego pakietem dodatkowej opieki medycznej  
 


