
Szanowni Państwo, 

W związku z: 

� wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych i przyznanie prawa wykonywania 
zawodu lekarza (lekarza dentysty), 

� wnioskiem o uznanie specjalizacji lekarskiej (lekarsko-dentystycznej), 
� oświadczeniem o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza 

(lekarza dentysty), 
� zaświadczeniem o niekaralności (postawa etyczna), 

informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w Systemie Wymiany 
Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI) w celu ustalenia lub wyjaśnienia 
okoliczności istotnych dla prowadzonego postępowania, takich jak np.: 

- uzyskanie w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji                         
do wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) / w zakresie specjalizacji lekarskiej 
(lekarsko-dentystycznej); 

- spełnianie w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej wymogów                           
do wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) związanych z nienaganną postawą etyczną; 

- spełnianie w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej wymogów                           
do wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) związanych z odpowiednim stanem 
zdrowia; 

- uzyskanie w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej uprawnień                         
do wykonywania zawodu. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą                  
w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes. Administratorem danych 
przetwarzanych w systemie IMI może też być Naczelna Izba Lekarska, adres: ul. Sobieskiego 
110, 00-764 Warszawa. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl. 

Dane osobowe są przekazywane w systemie IMI właściwym organom pozostałych państw Unii 
Europejskiej do wystawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 
innych dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu, przekazywania informacji 
związanych z wykonywaniem zawodu, podejmowania decyzji o przyznaniu bądź pozbawieniu 
albo ograniczeniu uprawnień zawodowych. 

Wielkopolska Izba Lekarska przekazuje do systemu IMI w trybie ostrzeżenia właściwych 
organów pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej informacje o lekarzu lub 
lekarzu dentyście zgodnie z art. 113 a ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. 

Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie 
przez okres obowiązywania sankcji.  



Osoba, której dane są przetwarzane w systemie IMI ma prawo dostępu do tych danych oraz do 
żądania do żądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.  

W celu uzyskania dostępu do danych przetwarzanych w systemie IMI należy wystąpić                                 
z pisemnym wnioskiem do ww. administratora danych. Dane sporządza się w formie raportu                               
z bazy danych IMI i przekazuje wnioskodawcy w postaci elektronicznej bądź wydruku. 

W celu zażądania sprostowania albo usunięcia danych należy wystąpić z pisemnym wnioskiem 
do ww. administratora danych, wskazując jednoznacznie żądanie oraz dane, których żądanie 
dotyczy, wraz z uzasadnieniem żądania.  

 


