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Cele i zakresy 

Zgoda na udzielenie dostępu do informacji, przetwarzania i rozpowszechniania danych (na podstawie 
ustawy nr. 60/2012), specjalistom rehabilitacji zawodowej z ramienia VIRK - Zawodowego Funduszu 
Rehabilitycyjnego, 

Uzasadnienie 
Uzyskiwanie informacji  
Aby doradcy i eksperci VIRK mogli udzielić niezbędnej pomocy, muszą uzyskać odpowiednie informacje na 

temat osoby, oraz przyczyny jej zmniejszonej zdolności do pracy. Dane / informacje o których mowa, 

mogą obejmować: 

a. Ankietę, którą wypełniła osoba, oraz inne informacie uzyskane od tej osoby. 

b. Różne dane przygotowywane we współpracy z doradcami i ekspertami w imieniu VIRK. Przykładami 

takich danych są plany rehabilitacji zawodowej, dane z przeprowadzonych komisji, opinie oraz 

informacje o frekwencjach na spotkaniach..  

c. Informacje / dokumenty od lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, ośrodków 

rehabilitacyjnych i innych specjalistów, jak również certyfikaty, raporty, wyniki oceny i badań. 

d. Informacje / dokumenty z ośrodków zdrowotno-rekonwalestencyjnych, instytucji edukacyjnych i 

szkoleniowych, Państwowego Instytutu Ubezpieczeń, Urzędu Pracy, funduszy emerytalnych, opieki 

społecznej oraz z innych instytucji związanych z rehabilitacją zawodową. Jak również dokumenty ze 

zdrowotnego funduszu pracowniczego powiązanego z procesem rehabilitacjyjnym. 

Eksperci  

Eksperci współpracujący z VIRK przy procesie rechabilitacji zawodowej, to lekarze, psychologowie, 

rehabilitanci, fizjoterapeuci, doradcy edukacyjni i zawodowi oraz pracownicy socjalni.  Również różni 

eksperci którzy pracują w wyspecjalizowanych organizacjach edukacyjno- rehabilitacyjnych. 

 

Kto ma dostęp 
Doradcy i eksperci zajmujący się daną osobą mają dostęp do niezbędnych informacji na jej temat. Fundusz 

Emerytalny, Państwowy Instytut Ubezpieczeń, opieka społeczna, lekarze, docelowi specjaliści, Urząd 

Pracy, i ci profesjonaliści, którzy świadczą swoje usługi danej osobie, mogą uzyskać informacje dotyczące 

programu rehabilitacji oraz procesu rehabilitacji zawodowej, okresu świadczenia usług, działalności oraz 

wyników badań komisji. 

 

Zażywanie środków odurzających  

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie o zażywanie środków uzależniających, tj. lekarstw lub narkotyków, 

które mogą zaburzać sprawność realizacji rehabilitacji, VIRK ma prawo zażądać zaświadczenia od lekarza 

rodzinnego dot. potwierdzenia, że recepty nie były wypisywane w nadmiernych ilościach lub że wyniki 

testu narkotykowego nie wzbudziły podejrzeń dot. zażywania środków niedozwolonych. 

Przechowywanie informacji 

Informacje zostaną zapisane i bezpiecznie przechowywane w systemie informacyjnym VIRK.  

Oświadczenie 
Zaznaczając tę opcję, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami tej formalnej zgody i rozumiem i co się 

z nią wiąże. Daje VIRK zgodę, mając na uwadze ograniczenia, na dostęp do pozyskiwania i 

rozpowszechniania zebranych tutaj informacji. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym czasie w 

całości lub częściowo. Takie wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych z okresu 

sprzed wycofania zgody. 

 

                                                            Pytania należy kierować na virk@virk.is 


