
 

 

Drodzy Rodzice, 

Program ,,Jedz z głową” to program profilaktyki prozdrowotnej realizowany przez 

Fundację Medicover na  zlecenie i na podstawie umowy z Urzędem Miasta Lublin, który ma 

na celu ocenić stan zdrowia jego uczestników, a także zaangażować uczniów, 

rodziców/opiekunów, a także nauczycieli, w tematykę zdrowego odżywiania i aktywnego 

stylu życia. 

Fundacja Medicover została wybrana przez Urząd Miasta Lublin na realizatora 

Programu „Jedz z Głową” ze względu na wieloletnie doświadczenie w realizacji programów 

zdrowotnych skierowanych do dzieci, młodzieży i całych rodzin, ale również ze względu na 

wysoki poziom ochrony danych osobowych zapewniany w trakcie realizacji tego rodzaju 

przedsięwzięć. 

Jako realizator programu stajemy się Administratorem danych osobowych 

podawanych na formularzu zgody uczestnictwa i zobowiązani przepisami obowiązującego 

prawa zapewniamy  najwyższe standardy w zakresie ich ochrony.   

Zakres zbieranych i przetwarzanych przez Fundację Medicover jako realizatora 

programu danych wynika przede wszystkim  z uwarunkowań prawnych z zakresu udzielania 

świadczeń medycznych, a tym samym tworzenia dokumentacji medycznej, co jest jednym 

z głównych elementów programu. W jego trakcie uczniowie za Państwa zgodą będą 

przechodzić przesiewowe badania fizykalne, które są świadczeniami medycznymi. Dlatego 

też w celu realizacji programu niezbędne jest zebranie danych wynikających z art. 25 Ustawy  

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (imię i nazwisko, 

oznaczenie płci, data urodzenia, nr Pesel lub numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku cudzoziemców, adres zamieszkania). Świadczenia realizowane 

będą przez Medicover Sp. z o.o. na rzecz, którego to podmiotu udzielają Państwo zgody na 

wykonanie badań.  

Jednym z najważniejszych elementów w trakcie realizacji jakichkolwiek świadczeń 

medycznych jest weryfikacja tożsamości pacjenta, zbierane dane oprócz wymienionego 

wyżej obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej, pozwolą 

nam na jednoznaczne  identyfikowanie ucznia-pacjenta, któremu ,,tu i teraz” udzielane będą 

świadczenia oraz tworzona dokumentacja – a zatem jego bezpieczeństwo medyczne, 

a także pozwolą uniknąć udostępnienia danych osobowych i medycznych Państwa dzieci 

osobom nieuprawnionym.  

Urząd Miasta obdarzył nas swoim zaufaniem nie tylko w zakresie realizacji programu, 

ale także ochrony danych osobowych, bez których poszczególne działania nie byłby możliwe 

do zrealizowania. Bardzo prosimy o zaufanie także z Państwa strony - dokonamy najwyższej 

staranności, aby zarówno Państwa dzieci, jak i ich dane były odpowiednio przechowywane  

i bezpieczne.  

Inspektor Ochrony Danych 

Fundacja Medicover 


