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KARTA REJESTRACYJNA z dnia ………………
Numer karty**…………..………
Nazwisko …………………………………………imię ………………..…..……… płeć …………..
Data urodzenia ……………………… wiek ………..… miejsce urodzenia …………………………
Numer PESEL ……………………………………..…… zawód ………………………………………….
w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
wraz z nazwą kraju, w którym wydany został dokument tożsamości/niepowtarzalne oznakowanie identyfikujące dawcę komórek rozrodczych

Kod pocztowy ……………. poczta ……………………... miejscowość………..……………………
ul. ………………………………………………………nr domu……..… nr lokalu ………………...
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny …………………………………… / Nie wyrażam zgody*
Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy …………………………...……...… / Nie wyrażam zgody*
Grupa krwi i czynnik Rh ……………………………………………
**wypełniają pracownicy Rejestracji

* niepotrzebne skreślić

Proszę wypełnić na prośbę lekarza/położnej.
Dane fenotypowe dawcy:
a) kolor oczu:
 niebieskie

b) kolor włosów:

 niebieskie - zielone

 niebieskie - szare

 brązowe

 brązowe - zielone

 brązowe - szare

 piwne

 zielone

 zielone- szare

 czarny

c) struktura włosa:  proste

 blond

 brązowy ciemny

 kręcone

…………………………………………

e) wzrost

…………………………………………

f) budowa ciała:

 endomorficzna

 ektomorficzna

(szerokie biodra, wąskie barki)

 afrykańska
 europeidalna

h) etniczność

 rudy

 falowane

d) waga

g) rasa

 ciemny blond

 szare

 mezomorficzna

(wąskie biodra i barki)

 amerykańska

(wąskie biodra, szeroki barki)

 australijska

 azjatycka

 indyjska

 polska  amerykańska  angielska  australijska  austriacka  białoruska
 bułgarska  chińska  czeska  francuska  góralska  grecka
 hiszpańska  holenderska  irlandzka  kanadyjska  kaszubska
 kociewska  łemkowska  litewska  niemiecka  ormiańska
 romska  rosyjska  śląska  słowacka  szwedzka  tatarska  ukraińska
 węgierska  wielkopolska  wietnamska  włoska  żydowska  nieustalona
WYKAZ DOKUMENTÓW WYDANYCH NA ZEWNĄTRZ

DATA

TYTUŁ WYDANEGO DOKUMENTU

KOMU WYDANY

POTWIERDZENIE
OTRZYMANIA / WYSŁANIA
(czytelny podpis)

KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
15-879 Białystok ul. Stołeczna 11 tel. +48 85 744 13 78
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OŚWIADCZENIE PACJENTKI / PACJENTA
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oddział ..............................Nr.............
1. Upoważniam/ nie upoważniam* …....................................................……………………………..……
imię i nazwisko

zamieszkałą/ego.……………......................................................................................................................
adres i nr telefonu

do zasięgania informacji o stanie mojego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
2. Upoważniam/ nie upoważniam* …....................................................………………..…………………
imię i nazwisko

zamieszkałą/ego.……………......................................................................................................................
adres i nr telefonu

do uzyskania mojej dokumentacji medycznej.
3. Upoważniam/ nie upoważniam* ….....................................................................…………………….…
imię i nazwisko

zamieszkałą/ego.…………….......................................................................................................................
adres i nr telefonu

do uzyskiwania w/w informacji również po mojej śmierci.
4. Upoważniam/ nie upoważniam* współmałżonka/kę / osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, do
przetwarzania moich danych osobowych w związku z prowadzeniem badań i z udzielanymi świadczeniami
zdrowotnymi prowadzonymi w Centrum KRIOBANK.
5. Ja niżej podpisana/-y upoważniam/ nie upoważniam* KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności
Ginekologia i Położnictwo do przekazywania moich wyników badań / recept/ epikryz/ potwierdzenia likwidacji
depozytów komórek rozrodczych/ innej dokumentacji medycznej tj. ......................................................................

 pocztą elektroniczną, na adres e-mail: …………………………………………………..…………..
 pocztą tradycyjną na adres: .……………………………………………………………….…………
wskazanej osobie: ………………………………………………………………………….…………
imię i nazwisko, PESEL, adres i nr telefonu

Niniejsze upoważnienie zostaje podpisane na czas nieokreślony i może zostać unieważnione jedynie w formie
pisemnej.
*niepotrzebne skreślić

6.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielanie innego świadczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udzieleniem świadczeń medycznych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia 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.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią
Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych pacjentów KRIOBANK Centrum Leczenia
Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński 15-879 Białystok
ul. Stołeczna 11 tel. +48 85 744-13-78, która dostępna jest na stronie internetowej www. kriobank.pl oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum KRIOBANK w Białymstoku przy ul. Stołecznej 11.
Białystok, dn.………………………….………

……………………….…………
czytelny podpis pacjentki / pacjenta

KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
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ANKIETA
Skąd dowiedzieli się Państwo o KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo:

 Internet – strona Centrum KRIOBANK
 Internet – fora dyskusyjne
 Internet – Facebook
 znajomi, inni pacjenci
 rekomendacja mojego lekarza
 prasa, radio, TV, ulotki reklamowe
 inne: .................................................................................................................................

KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
15-879 Białystok ul. Stołeczna 11 tel. +48 85 744 13 78

