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FORMULARZ ZMIANY DANYCH FORMULARZ ZMIANY DANYCH 
OSOBOWYCH PACJENTA OSOBOWYCH PACJENTA **** 
REQUEST TO CHANGE PERSONAL DETAILS REQUEST TO CHANGE PERSONAL DETAILS ****

AKTUALNE DANE PACJENTA / CURRENT PATIENT DATAAKTUALNE DANE PACJENTA / CURRENT PATIENT DATA

BŁĘDNE DANE PACJENTA / INCORRECT PATIENT DATABŁĘDNE DANE PACJENTA / INCORRECT PATIENT DATA

** Ze względu na Rozporządzenie 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 (RODO) zmiany w kartotece laboratorium dokonywane są tylko na podstawie dokumentu 
tożsamości lub tego załącznika!
Due to Regulation(EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
he free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) all changes in laboratory documentation are made only on basis of ID document or 
this form.

Imię / Name : *  

Nazwisko / Surname : * 

PESEL : *

Numer dokumentu tożsamości
/ ID document no : *

Data urodzenia / Date of birth : *

Adres / Adress : *

Inne / Other : 

Imię / Name :  

Nazwisko / Surname : 

PESEL :

Numer dokumentu tożsamości
/ ID document no :

Data urodzenia / Date of birth :

Adres / Adress :

Inne / Other : 

Data i pieczątka lub czytelny podpis osoby wnoszącej o zmianę danych osobowych pacjenta:
Date and stamp or written signature of a Person requested

W celu dokonania zmiany danych, wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz należy wy-
słać na adres mailowy WYNIKI@GENEME.EU. Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami.

If you need to change your personal  information please fill in this form and email it to 
WYNIKI@GENEME.EU Written signature is mandatory. Please fi ll in with capital letters.

KOD BADANIAKOD BADANIA
/ / TEST CODETEST CODE : :

*  Dane obowiązkowe. 
    Mandatory data. 


