
 

                                                        

 
 
 
 

W N I O S E K 
o PRZYZNANIE RENTY SPECJALNEJ 

 
owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19  przy czym zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu. 
 

1. Imię i nazwisko zmarłego lekarza:………………………………………………………………………….………………………………. 

2. Pesel zmarłego lekarza:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. PWZ zmarłego lekarza:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko małżonka:……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Data urodzenia małżonka:.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Adres zamieszkania małżonka:……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………data urodzenia:………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko się uczy/studiuje?     TAK        NIE 

8. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………data urodzenia:………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko się uczy/studiuje?     TAK        NIE 

9. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………data urodzenia:………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czy dziecko się uczy/studiuje?     TAK        NIE 

10. tel.: …………………............………………. mail: ………………………………………………………………………………….……………. 

11. Czy zakażenie SARS-CoV-2 nastąpiło w czasie gdy zmarły wykonywał zawód lekarza?      TAK        NIE 

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z : 

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie zawartych w formularzu 
danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 
Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla 
rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19; 

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 
110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 
15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów 
rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
funduszu ubezpieczeń społecznych. 

Oświadczam, że powyższe dane złożyłem/łam zgodnie z prawdą. 

 

data ……………………………………….   podpis: …………………………………………………………….. 

 



 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia                                         

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i danych członków rodziny, w celu  

- udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin zmarłych na COVID-19. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

 

(Czytelny podpis) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą przy ul. 

Puławskiej 18, 02-512 Warszawie. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Dzieńkowski , adres email: iod@oilwaw.org.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rozpatrzenia złożonego wniosku - na podstawie  Art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia                        27 kwietnia 2016 r. oraz 

wewnętrznych, aktualnie obowiązujących regulaminów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, do momentu 

przekazania wniosku do Naczelnej Izby Lekarskiej. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną 

oraz świadczące usługi archiwizacyjne. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

8)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz 

organizacjom międzynarodowym. 

 

 

 


