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Narodowy Fundusz Zdrowia 

Rakowiecka 26/30 

02-528 Warszawa 
 

 

 

Oświadczenie o niewyrażaniu zgodny na przekazywanie moich danych 

osobowych firmom zewnętrznym w związku z Narodowym Programem 

Szczepień 

 
W związku z wprowadzonym przez Radę Ministrów w art. 2 ust 7a blankietowego 

Rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 Poz. 861 z 

późn. zm.) prawa do przekazywania danych osób niezaszczepionych obejmujące imię i 

nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu przez NFZ innym podmiotom w celu 

informowania mojej osoby o możliwości udziału w eksperymencie medycznym, jaki 

został zorganizowany na globalną skalę pod nazwą Narodowy Program Szczepień 

przeciwko COVID-19 informuję, iż nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych 

osobowych żadnemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz NFZ, który będzie 

realizował zachęcanie obywateli do udziału w globalnym eksperymencie medycznym.  

 

Podstawa prawną do mojego zadania jest fakt, iż zgodnie z prawem obowiązującym na 

terenie RP dane, jakie na podstawie blankietowego rozporządzenia miałby uzyskać 

podmiot realizujący tego rodzaju farsę, są danymi wrażliwymi i dotyczą mojego stanu 

zdrowia.  

 

W tym miejscu warto dodać, że w Polsce kwestia tajemnicy lekarskiej regulowana jest 

przez wiele aktów prawnych, między innymi Konstytucję, ustawę o zawodzie lekarza, 

ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę 

o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz przez Kartę Praw Pacjenta. Przepisy te 

zobowiązują personel medyczny do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o 

stanie zdrowia pacjenta. Jednocześnie dają one pacjentowi prawo do decydowania o 
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tym, komu lekarz może takich informacji udzielić. 

 

Jak wynika Konstytucji obywatel, ma prawo do ochrony życia prywatnego (art. 47 

Konstytucji RP), prawo do komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP) oraz prawo 

człowieka do ochrony przed ujawnieniem informacji dotyczących jego osoby (art. 51 

ust. 1 Konstytucji RP). Możliwość ograniczenia tych praw określa art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP. 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że o danych osobowych dotyczących zdrowia należy 

mówić, kiedy dane te ujawniają informacje o stanie zdrowia osoby fizycznej. Zalicza 

się do nich także informacje o przeszłym, obecnym i przyszłym stanie fizycznego lub 

psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Przykładami tych danych mogą być: 

• Dane zbierane podczas rejestracji do usług opieki zdrowotnej, 

• Dane pozyskane podczas świadczenia usługi opieki zdrowotnej, 

• Numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby do celów zdrowotnych, 

• Informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich, w tym próbek 

biologicznych, informacje o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, 

historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym, lub 

biomedycznym (w tym np. o stanie i stopniu nietrzeźwości) osoby, której 

dane dotyczą. 

 

Informacje o zdrowiu osoby fizycznej klasyfikujemy, jako dane genetyczne niezależnie 

od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, 

szpital, urządzenie medyczne lub inne (np. alkomat). 

 

Do tej kategorii zaliczamy także dane o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim (doznane 

urazy, stwierdzone choroby) i dane o nałogach (w zakresie informacji o przebytym 

leczeniu oraz wpływu na stan zdrowia lub proces leczenia). Co więcej, informacja, że 

ktoś jest zdrowym i trzeźwym człowiekiem również stanowi informację o stanie 

zdrowia. 

 

Idąc dalej spojrzeć należy, iż zgodnie z art. 40 §1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy „informacji związanych z 

pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Z powyższego wynika, 

iż obowiązek dochowania tajemnicy powstaje, więc zawsze, gdy równocześnie zostają 

spełnione trzy przesłanki: osoba uzyskująca informację jest lekarzem, informacja wiąże 

się z pacjentem, a do jej uzyskania dochodzi w związku z wykonywaniem zawodu 

regulowanego tą ustawą. Ponadto ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 13 daje prawo do zachowania w tajemnicy jego stanu 

zdrowia przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń 

zdrowotnych, oraz informacji z nim związanych uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zawodu medycznego. 

 

Tajemnica o stanie zdrowia jest również zagwarantowana w art. 9 RODO, z jakiego 
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wynika, że 

zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, 

danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

 

W związku z powyższym informuję, iż w przypadku udostępnienia moich danych 

osobowych i teleadresowych na rzecz podmiotu trzeciego, jaki maiłby realizować 

tego rodzaju zadanie, zostaną wobec Dyrektora NFZ wyciągnięte odpowiednie 

konsekwencje prawne.  

 

 

Zastrzegam skutki prawne pisma.  

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
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