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MATERIAŁY NA SZKOLENIE WSTĘPNE STUDENTÓW  

W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE 

 

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: 

RODO 

Data stosowania w Polsce : od dnia 25 maja 2018 roku.  

Unijny akt prawny przyjęty został przede wszystkim w związku z szybkim postępem technicznym  

i postępującą globalizacją, a co się z tym wiąże – zagrożeniami związanymi z przepływem danych 

osobowych osób fizycznych, głównie związanymi z działaniem w Internecie (pkt 6 i 9 preambuły). Nadto 

unijny prawodawca zwrócił uwagę na występujące różnice w stopniu ochrony danych osobowych 

obywateli w państwach członkowskich UE. Stąd też kolejnym celem RODO jest zrównoważenie 

przedmiotowej ochrony w całej Unii. Już w tym miejscu jednak należy podkreślić, iż rozporządzenie 

pozostawia państwom członkowskim możliwość doprecyzowania jego przepisów, zwłaszcza  

w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, a zatem tzw. wrażliwych 

danych osobowych, do której zaliczają się również dane dotyczące zdrowia osób fizycznych (pkt 10 

preambuły).  

Przepisy krajowe 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych 

• Warunki i tryb udzielania akredytacji 

• Warunki i tryb dokonywania certyfikacji  

• Opracowywanie kodeksów postępowania 

• Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• Postępowania: w sprawie naruszeń ochrony danych osobowych; kontrolne; nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych 

• Współpraca europejska 

 

Pojęcie danych osobowych 

• Artykuł 4 RODO definiuje dane osobowe jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny (np. PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  
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• RODO utrzymuje podział danych osobowych na te, które można określić jako podstawowe, 

umożliwiające identyfikację, oraz tzw. dane szczególne, czyli sensytywne, do których zaliczone 

zostały także dane dotyczące zdrowia osoby fizycznej.  

 

Co jest daną osobową w ochronie zdrowia? 

Zgodnie z pkt 35 preambuły RODO są to wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, 

ujawniające informacje o 

przeszłym, obecnym lub przyszłym  

stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia konkretnej osoby.  

W szczególności są to informacje pochodzące z : 

• badań laboratoryjnych  

• badań lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych,  

Dane genetyczne i próbki biologiczne   

• Dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych 

cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub 

zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej 

od tej osoby fizycznej. 

• Próbki biologiczne – wszelkie próbki materiału genetycznego (komórki skóry, kości, osocze 

krwi) w których występują kwasy nukleinowe i które zawierają charakterystyczny genetyczny 

profil danej osoby.  

Ponadto wszelkie informacje, np. o : 

• chorobie,  

• niepełnosprawności,  

• ryzyku choroby,  

• historii medycznej,  

• leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, 

niezależnie od ich źródła, którym może być np. lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, 

szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro 

 

Obowiązki placówki medycznej jako administratora danych 

1. Informacyjne (art. 13 i 14 RODO) 

-klauzula informacyjna dla pacjentów (nowa z nową PBI) 

-oświadczenia podpisywane przez pacjentów 

Wśród obowiązków podmiotu wykonującego świadczenia zdrowotne rozporządzenie wyróżnia  

w pierwszej kolejności obowiązki, które należy zaliczyć do grupy informacyjnych. Placówka medyczna 
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zobowiązana jest do udzielania osobie, której dane osobowe zostały pozyskane, informacji 

dotyczących m.in. swoich danych kontaktowych, danych inspektora danych osobowych (która to 

funkcja będzie obligatoryjna w jednostkach ochrony zdrowia, o czym dalej), celu przetwarzania oraz 

odbiorcach danych osobowych i kategoriach tychże odbiorców (art. 13 i 14 RODO). Informacje te winny 

być przekazywane w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem (art. 

12 RODO). Nadto osobie, której dane medyczne są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych, a także prawo do ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO). Jednocześnie placówka 

medyczna będąca administratorem danych ma obowiązek zareagować na każde żądanie dostępu czy 

sprostowania i poinformować żądającego o podjętych działaniach nie dalej niż w ciągu miesiąca od 

otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu łączenie 

trzech miesięcy (art. 12 RODO). 

 

2. Techniczne i organizacyjne 

• Administrator danych ma również obowiązek wdrożyć wszelkie niezbędne środki techniczne  

i organizacyjne w celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z unijnym 

rozporządzeniem. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na brzmienie art. 24 ust. 2 RODO, 

zgodnie z którym jeżeli jest to proporcjonalne do czynności przetwarzania, środki, o których 

mowa wyżej, winny obejmować wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk 

ochrony danych. Wydaje się, iż w powyższym zakresie konieczne będą w szczególności 

weryfikacja treści stosowanych obecnie przez placówki medyczne polityk bezpieczeństwa 

danych osobowych, czyli dokumentów powstałych w oparciu o treść rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

i ich dostosowanie do wymogów unijnego rozporządzenia 

 

„Przewodnik po RODO w służbie zdrowia” – wybrane zagadnienia. 

 

Rozmowa z pacjentem o jego chorobie na Sali wieloosobowej 

 

• Co do zasady, przekazywanie przez personel medyczny pacjentowi informacji ujawniających 

dane o stanie jego zdrowia, na sali wieloosobowej, powinny być ograniczone do minimum 

niezbędnego do realizacji celu w którym są przetwarzane („minimalizacja danych” - art. 5 ust. 

1 lit.c RODO). 

1. Komunikacja z pacjentem niezwiązana z realizacją codziennych czynności medycznych. 

• działania nie będące monitorowaniem stanu zdrowia, pytaniami o samopoczucie czy 

uzyskiwaniem i przekazywaniem informacji związanych z procesem leczenia 

• Przykłady: informowanie o pobieraniu świadomej zgody na procedury medyczne, informacja 

o diagnozie i sposobie leczenia, 
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• Zalecane miejsce: gabinet lekarski, pokój badań lub inne ustronnym miejscu, tj. w miejscu,  

w którym nie przebywają inne nieuprawnione osoby, np. inni pacjenci (dotyczy to zarówno sali 

chorych, jak i np. korytarza szpitalnego). 

 

2. Komunikacja z pacjentem związana bezpośrednio z realizacją bieżącego monitorowania stanu 

zdrowia pacjenta, w tym pytanie o samopoczucie, uzyskanie i przekazanie podstawowych informacji 

związanych z procesem leczenia. 

• Chodzi tutaj również o czynności w ramach obchodu lekarskiego lub pielęgniarskiego - 

podstawowa komunikacja z pacjentem, przekazanie informacji o zmianie leków, przekazanie 

informacji o planowanych badaniach itp.).  

• W takich przypadkach możliwe jest przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta na sali 

chorych. 

• W przypadku, gdy rozmowa o stanie zdrowia pacjenta związana jest bezpośrednio  

z ratowaniem życia bądź zdrowia i nieprzeprowadzenie rozmowy w trybie natychmiastowym 

mogłoby narazić pacjenta na uszczerbek, możliwe jest przeprowadzenie rozmowy w każdym 

miejscu. 

WSKAZÓWKI: 

• W sytuacjach, w których stan pacjenta uniemożliwia przeprowadzenie takiej rozmowy poza 

salą chorych, przewagę ma prawo pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. 

W czasie takiej rozmowy osoby odwiedzające powinny opuścić salę chorych. Jeżeli u pacjenta, 

któremu przekazujemy informacje są osoby odwiedzające, to także powinny opuścić salę 

chorych chyba, że pacjent wyraża zgodę na ich pozostanie. Jeżeli na sali pozostają inni pacjenci 

to przekazywanie informacji powinno odbywać się w jak najbardziej dyskretny sposób - 

zastosowanie parawanu, przyciszenie głosu.  

 

W PRZYPADKU OBCHODÓW LEKARSKICH/PIELĘGNIARSKICH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 

BEZPOŚREDNIM MIEJSCU HOSPITALIZACJI PACJENTA, NALEŻY WDROŻYĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI 

ZAPEWNIAJĄCE POSZANOWANIE INTYMNOŚCI PACJENTA: 

1. Osoby nieuprawnione, tj. osoby odwiedzające innych pacjentów, powinny w czasie obchodu opuścić 

salę chorych, a drzwi od sali, jeżeli to możliwe, powinny zostać zamknięte tak, aby osoby 

nieuprawnione nie mogły usłyszeć informacji przekazywanych podczas obchodu. 

2. Jeżeli u pacjenta, któremu przekazujemy informacje, są osoby odwiedzające, to także powinny 

opuścić salę chorych chyba, że są to osoby bliskie wskazane w art. 21 ustawy o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Paw Pacjenta, a pacjent wyraża życzenie ich pozostania w sali. Pozostać na sali chorych 

mogą także przedstawiciele ustawowi pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 

niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. 

3. Osoby biorące udział w obchodzie inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, np. inni lekarze, 

pielęgniarki, fizjoterapeuci, biorą udział w obchodzie bez zgody pacjenta, jeżeli są osobami 

wykonującymi zawód medyczny, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. 

Jeżeli nie spełniają tego wymogu, to mogą brać udział w obchodzie wyłącznie za zgodą pacjenta. 
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4. Jeżeli podczas obchodu pielęgniarki/lekarze zamierzają dokonać obserwacji miejsc intymnych 

pacjenta, wyniki obserwacji pacjenta nie powinny być wypowiadane na głos na sali wieloosobowej,  

a jedynie wpisywane do dokumentacji medycznej. 

 

 

Czy RODO znajduje zastosowanie do wszelkich przypadków rozmów prowadzonych z pacjentem 

zarówno przez personel medyczny, jak i administrację Szpitala? 

• Nie. RODO znajduje zastosowanie do każdej rozmowy z pacjentem, której przedmiotem są 

dane osobowe. RODO znajduje więc zastosowanie do rozmów pacjenta z personelem 

medycznym i administracją szpitala w każdym przypadku, gdy rozmowa dotyczy danych 

osobowych gromadzonych przez placówkę leczniczą co najmniej w sposób częściowo 

zautomatyzowany oraz w zbiorach danych.  

• Nie znajdzie więc zastosowania do rozmów do momentu, gdy ograniczają się one wyłącznie do 

informowania pacjenta na przykład o jego prawach, organizacji placówki czy zasadach 

świadczenia usług medycznych.  

• RODO znajdzie jednak zastosowanie do przypadku, gdy dyrektor lub inna osoba z administracji 

szpitala w rozmowie z pacjentem ustosunkuje się do złożonej przez niego skargi w zakresie 

leczenia. Nawet zastosowanie RODO nie przesądza jednak o niemożności prowadzenia takich 

rozmów. Muszą być one jednak przeprowadzane z poszanowaniem prywatności pacjenta. 

 

Czy na salach chorych można zwracać się do pacjentów po imieniu i nazwisku? 

• Nie powinno się na sali chorych zwracać się po imieniu i nazwisku do pacjenta. Można 

natomiast zwracać się do pacjenta używając chociażby zwrotu „Pan/Pani" wraz z dodaniem 

imienia, co jednocześnie zagwarantuje poszanowanie godności pacjenta. 

•  Wyjątkiem są przypadki, gdy personel nie może zidentyfikować pacjenta w inny sposób, niż 

poprzez użycie jego nazwiska, bądź gdy jest to konieczne dla podejmowania nagłych czynności 

ratowania życia bądź zdrowia. 

 

Czy na produktach leczniczych można umieszczać dane pacjentów? 

• Tak. Ze względu na ograniczenie ryzyka pomyłek, oznaczenie imieniem i nazwiskiem pacjenta, 

gdy korzysta ze świadczenia w podmiocie leczniczym jest dopuszczalne. Dotyczy to wszystkich 

produktów leczniczych (w tym podawanych w kroplówkach), wyrobów medycznych i innych 

środków podawanych pacjentowi. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. 

h RODO. 

 

Upoważnienie przez pacjenta osoby trzeciej do wglądu w dokumentację medyczną. 
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• Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

upoważnienie w danej placówce może być udzielone w dowolnej formie, a ograniczanie formy 

upoważnienia w regulaminach stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjentów. 

• Należy jednak pamiętać, że placówka powinna mieć pewność w zakresie tożsamości osoby 

udzielającej upoważnienia. W związku z powyższym, w przypadku, gdy pacjent upoważnienia 

udziela bezpośrednio w obecności personelu, dopuszczalna powinna być każda forma takiego 

oświadczenia. 

• W przypadku złożenia upoważnienia przy braku obecności personelu medycznego 

dopuszczalne powinny być różne alternatywne sposoby upoważnienia, które jednak  

w dostateczny sposób potwierdzają tożsamość pacjenta. 

 

Przyłóżkowe karty gorączkowe 

• Podmiot medyczny może wykorzystywać w swojej praktyce karty przyłóżkowe. Rezygnacja  

z nich jest natomiast dobrą praktyką. 

• W przypadku, gdy stosowanie kart jest konieczne, w szczególności na oddziałach ratunkowych, 

konieczne jest ich zabezpieczenie poprzez: 

• a)zastosowanie ramek na karty przyłóżkowe chroniących dane osobowe zawarte w kartach; 

• b)konstrukcja ramki powinna uniemożliwiać odczytanie danych; 

• c)zastosowanie nakładki zabezpieczającej dane pacjenta na karcie przyłóżkowej; 

• d)odwrócenie kart przyłóżkowych. 

 

Czy można umieszczać na tablicach w oddziałach imiona i nazwiska pielęgniarek pełniących  

w danym dniu dyżur? 

• Tak. Zamieszczenie imion i nazwisk pielęgniarek na tablicach nie narusza RODO. 

• Informacje o imieniu i nazwisku są zwykłymi danymi osobowymi pielęgniarek.  

• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO podstawą przetwarzania zwykłych danych osobowych jest 

realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

• zgodnie z art. 36 ustawy o działalności leczniczej osoby zatrudnione w szpitalu bądź 

pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem 

leczniczym jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający 

imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby 

Transport dokumentacji medycznej 

W przypadku przewożenia pacjenta do innych oddziałów szpitalnych celem 

konsultacji/badań/diagnostyki (np. RTG) proszę jego dokumentacje medyczną zawsze chować do 

koperty/teczki/odwracać na drugą stronę gdzie nie ma zapisanych danych medycznych i chować pod 

pościel celem zapobieżenia: 
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- Po pierwsze wglądowi w dokumentacje przez osoby nieuprawnione(inni pacjenci/pracownicy 

na korytarzach).  

- Po drugie kradzieży dokumentacji (istnieje możliwość, że w chwili nieuwagi ktoś zabierze 

dokumentację z łóżka pacjenta).  

 

Zalecenia IODO 

• Dokumentacja medyczna – powinna być zawsze przechowywana w odpowiednio 

zabezpieczonych pomieszczeniach/szafkach (zamykane) – nie zostawiać klucza  

w drzwiach/drzwiczkach.  

• Zamykanie pomieszczeń 

• Firma sprzątająca – w miejscach, w których są przetwarzane dane wrażliwe sprzątanie 

powinno odbywać się w obecności personelu.  

• Ustawienie mebli – należy tak ustawić meble aby uniemożliwić dostęp do danych osobom 

nieuprawnionych. Np. czy pacjenci mogą zobaczyć dane na monitorze, czy widzi dokumentację 

innych pacjentów na biurku.  

• Ustawienie monitorów – j/w. Jeżeli nie ma możliwości przestawienia monitora/mebli to 

należy zgłosić zapotrzebowanie do Działu Technicznego o zakup specjalnego filtra ochronnego. 

Jeżeli nie pracuje się na komputerze a są na monitorze dane osobowe pacjentów należy 

wyłączać tylko monitor po zakończeniu pracy/przerwie w pracy na komputerze. Można też 

poprosić informatyków o ustawienie wygaszaczy ekranów.  

• Używanie niszczarek – wszystkie kartki (notatki odręczne też) zawierające dane osobowe 

pacjenta muszą być niszczone w niszczarkach bądź pocięte/podarte w sposób 

uniemożliwiający odczyt danych. Jeżeli na oddziale nie ma ani jednej niszczarki proszę zgłosić 

zapotrzebowanie do Działu Technicznego.  

• Sekretariaty – w sekretariacie może znajdować się jeden pacjent, reszta ma być proszona na 

oczekiwanie na zewnątrz do czasu zakończenia wizyty poprzedniej. Monitory powinny być 

odwrócone od pacjenta, tak aby nie widział danych na monitorze. Pacjent nie powinien 

również widzieć dokumentacji innych osób.  

• Proszę zmieniać co najmniej raz na 1 miesiąc hasło do systemów do których mają Państwo 

dostęp! PROSZĘ NIE DAWAĆ HASŁA INNYM OSOBOM! NIGDY! (dla własnego bezpieczeństwa) 

Za wpisy dokonane przez inne osoby na Państwa haśle, to Państwo będą odpowiadać!  

 

Pozostałe informacje związane z RODO 

 

Powierzenie przetwarzania – czy zawsze konieczna jest umowa? 

• Spore zmiany dotyczą placówek medycznych, które dysponują umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Unijne rozporządzenie, w treści art. 28, w sposób wyraźny 

i jednoznaczny wprowadza obowiązek zawierania pisemnych umów powierzenia 

przetwarzania. Co ciekawe, unijny prawodawca dopuszcza również jako formę pisemną 
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umowy formę elektroniczną. Zgodnie z przepisem wskazanym powyżej umowa winna stanowić 

w szczególności, że podmiot, któremu powierzone zostało przetwarzanie danych: 

• 1)dokonuje tego wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora; 

• 2)zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy; 

• 3)podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych 

danych; 

• 4)przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, jeśli 

dysponuje szczegółową i pisemną zgodą administratora danych na dalsze powierzenie; 

• 5)w miarę możliwości wspiera administratora w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków 

związanych z ochroną danych osobowych, nałożonych treścią rozporządzenia, a także 

udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

powyższych obowiązków; 

• 6)po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 

administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych; 

• 7)umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

 

Rejestr czynności przetwarzania 

 

Szczegółowa analiza unijnego rozporządzenia prowadzi do wniosku, że zniesiony został obowiązek 

rejestracji zbiorów danych osobowych w powstałym na miejsce GIODO Urzędzie Ochrony Danych 

Osobowych. Powyższe niewątpliwie wyeliminowało wątpliwości dotyczące określonych zbiorów 

danych, którymi dysponują placówki medyczne, a związane z faktem podlegania lub niepodlegania 

ustawowemu zwolnieniu z obowiązku rejestracji. Niemniej, jak wynika z treści art. 30 RODO, podmioty 

i instytucje przetwarzające dane wrażliwie, a zatem również dane medyczne, zobowiązane są do 

prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, który zawiera, w szczególności: 

1)imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich 

współadministratorów, a także inspektora ochrony danych; 

2)cele przetwarzania; 

3)opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; 

4)kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; 

5)jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; 

6)jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 
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Rejestr są zobowiązane prowadzić podmioty, którym placówki medyczne powierzyły przetwarzanie 

danych medycznych. Rozporządzenie sankcjonuje obowiązek prowadzenia rejestrów w formie 

pisemnej, w tym także w formie elektronicznej. 

 

Ocena skutków dla ochrony danych – nowy obowiązek 

Ze względu na fakt przetwarzania sensytywnych danych osobowych placówki medyczne są również 

zobowiązane do dokonania oceny skutków dla ochrony danych, pod warunkiem przetwarzania 

danych sensytywnych na tzw. dużą skalę. W oparciu o art. 35 RODO dokument oceny zawierać ma co 

najmniej: 

1)systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania; 

2)ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne do celów; 

3)ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (pacjentów), których dane dotyczą; 

4)środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy 

bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie unijnego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane 

dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy. 

 

IOD zamiast ABI 

Z dniem rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia, czyli 25.05.2018 r., placówki ochrony 

zdrowia przetwarzające dane medyczne na dużą skalę zobowiązane są do posiadania inspektora 

ochrony danych (IOD), który zastąpi obecnego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).  

Jest to dość zasadnicza zmiana, albowiem do tej pory posiadanie ABI miało charakter fakultatywny, 

tymczasem od wskazanej wyżej daty wyznaczenie IOD w jednostkach medycznych będzie 

obligatoryjne.  

Zgodnie z art. 37 RODO IOD może wykonywać swoje zadania na podstawie zarówno umowy o pracę, 

jak i umowy cywilnoprawnej. Podstawą jego wyznaczenia są jego kwalifikacje zawodowe,  

a w szczególności wiedza fachowa z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

W oparciu o art. 39 RODO IOD ma następujące główne zadania: 

1)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 

dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz 

innych przepisów i doradzanie im w tej sprawie; 

2)monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 

zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty; 

3)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania; 

4)współpraca z organem nadzorczym, tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 



 

10/12 
Niniejszy dokument jest własnością Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. 
Zabrania się dokonywania zmian w treści dokumentu oraz jego kopiowania i rozpowszechniania. 

Zgłaszanie naruszenia danych osobowych, czyli tzw. autodonos 

 

• Kolejną istotną nowość z punktu widzenia placówek medycznych stanowi wynikający z art. 33 

RODO bezwzględny obowiązek informowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych o każdym 

stwierdzonym naruszeniu zasad ochrony danych osobowych. Niespełnienie powyższego 

obowiązku wiązać się może z nałożeniem wysokich administracyjnych kar pieniężnych, o czym 

niżej. Zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku, gdy jest mało prawdopodobne, by 

skutkowało ono naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych. Zgłoszenie naruszenia winno 

nastąpić najdalej w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia i musi co najmniej: 

• 1)opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie  

i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

• 2)zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe IOD, od którego można uzyskać więcej 

informacji; 

• 3)opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

• 4)opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

• Nadto zgodnie z art. 34 RODO, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej 

zwłoki zawiadamiać ma także osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Naruszenie tego 

obowiązku również wiązać się może z nałożeniem wysokich kar pieniężnych. 

 

Kary pieniężne 

Należy również wskazać, iż znaczącą nowość z zestawieniu chociażby z dotychczas obowiązującą  

w Polsce ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi wysokość kar pieniężnych  

o charakterze administracyjnym, jakie mogą być nakładane na podmioty naruszające regulacje zawarte 

w rozporządzeniu unijnym dotyczące ochrony danych osobowych. Autor zwraca uwagę czytelników na 

fakt, iż stwierdzenie określonych naruszeń omawianego rozporządzenia może skutkować w stosunku 

do placówki medycznej karą pieniężną w wysokości do 20 000 000 euro w przypadku publicznych 

jednostek ochrony zdrowia i do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku 

obrotowego w odniesieniu do placówek medycznych będących przedsiębiorcami. 

 

Zmiany w przepisach krajowych 

Jak już wskazano we wcześniejszej części, z punktu widzenia placówek medycznych istotne zmiany  

w zakresie ochrony danych osobowych pojawiały się wraz z wejściem w życie ustawy zmieniającej  

z 21.02.2019 r. Ustawa zmieniająca objęła swoim zasięgiem bardzo dużo różnych przepisów krajowych, 

jednakże w ocenie autora komentarza dla sektora ochrony zdrowia kluczowe znaczenie mają zmiany 

następujących aktów prawnych: 

https://sip.lex.pl/
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1)ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – ustawa zmieniająca w swoim art. 110 dokonała 

niezwykle ważnej zmiany, postulowanej przez jednostki ochrony zdrowia od lat, a dotyczącej 

możliwości stosowania monitoringu pomieszczeń. Należy podkreślić, że wykorzystywanie monitoringu 

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą ma miejsce od wielu lat, niemniej jednak jak do tej 

pory brak było wyraźnych uregulowań w tym zakresie. Obecnie sytuacja uległa pozytywnej zmianie, 

albowiem zgodnie z dodanym do ustawy o działalności leczniczej art. 23a kierownik podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji 

pomieszczeń: ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów 

lub pracowników pomieszczeń, oraz tych, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu 

pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, 

szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację 

obrazu. Nagrania mogą być przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, i to wyłącznie w celu, dla którego 

są zbierane. Po tym okresie muszą zostać zniszczone. Nadto informacja o monitoringu pomieszczeń 

musi zostać podana do wiadomości pacjentów przez jej wywieszenie w widoczny sposób w miejscu 

udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku podmiotu obowiązanego do jego 

prowadzenia; 

2)ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – w niniejszej ustawie doszło do 

oczywistej i czytelnej zmiany polegającej na zdefiniowaniu pojęcia administratora danych poprzez 

bezpośrednie odwołanie do treści definicji zawartej w art. 4 pkt 7 RODO; 

3)ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 

ustawodawca dokonał tutaj zmian przede wszystkim doprecyzowujących prawo NFZ do przetwarzania 

danych osobowych. Do tej pory pojawiały się niejednokrotnie określone wątpliwości placówek 

medycznych dotyczące m.in. konieczności podpisywania z Funduszem umowy powierzenia przetwarza 

danych osobowych. W sposób jasny należy stwierdzić, że taki obowiązek nie istnieje, albowiem NFZ na 

mocy ustawy uprawniony jest do przetwarza danych osobowych w celach w niej wskazanych, tj. 

głównie w art. 188 i n., co poprzez przeprowadzoną nowelizację ustawodawca jeszcze dodatkowo 

obecnie wzmocnił; 

4)ustawa z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – ustawodawca zdecydował się na istotne 

doprecyzowanie pozycji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wykonującego swoje 

zadania w imieniu Rzecznika Praw Pacjenta poprzez wskazanie, iż Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 

Psychiatrycznego ma zapewnione prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów bez 

konieczności uzyskiwania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub 

faktycznego; 

5)ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – oprócz zmian 

terminologicznych odnoszących się do RODO i wyraźnego uregulowania prawa Rzecznika Praw 

Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego do dostępu do dokumentacji medycznej (pkt 4) ustawodawca 

zdecydował się na kluczową zmianę w zakresie pobierania opłat z tytułu udostępniania dokumentacji 

medycznej, albowiem wprowadzona została regulacja odpowiadająca w swojej treści uregulowaniu 

art. 15 ust. 3 RODO. Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w nowej 

wersji i dodanym ust. 2a opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej 

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób 

określony w przepisie oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych. Nadto wprowadzona została regulacja, która w sposób wyraźny nadaje 
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Rzecznikowi Praw Pacjenta, w zakresie wykonywanych zadań i posiadanych przez niego uprawnień, 

status administratora danych osobowych; 

6)ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej: k.p. – w pierwszej kolejności należy zauważyć, że 

ustawodawca doprecyzował katalog danych osobowych, które pracodawca ma prawo przetwarzać na 

podstawie art. 221 k.p. W nowym brzmieniu należą do nich: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, 

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia, przy czym i tutaj mamy kluczową zmianę – wymienione powyżej trzy 

ostatnie mogą podlegać przetwarzaniu, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku. Dodatkowo, gdy jest to niezbędne do zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, pracodawca może także żądać 

już od pracownika podania: adresu zamieszkania, numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju  

i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, innych danych osobowych pracownika, a także 

danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich 

danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie 

istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, numeru rachunku 

płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 

Prawodawca wprowadził także do Kodeksu pracy dwa nowe przepisy (art. 221a oraz 221b k.p.), 

sankcjonujące podstawę przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz 

pracowników w postaci wyrażonej zgody. Nadto doprecyzowaniu uległ art. 222 k.p., zwłaszcza poprzez 

dodanie wyraźnej regulacji, zgodnie z którą monitoring pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 

palarni wymaga zgody ze strony organizacji związkowej lub przedstawicieli pracowników. Jednocześnie 

spod możliwości monitorowania tychże pomieszczeń w wyjątkowych okolicznościach wyłączone 

zostały pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej. 

Kontakt: 

Klaudia Wróbel – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Tel: 282 

Mail: dane.osobowe@zeromski-szpital.pl  

Źródła opracowania: 

• 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

• 2) Łokaj Maciej „RODO w ochronie zdrowia - przewodnik po zmianach w zakresie ochrony 

danych osobowych w placówkach medycznych”, dostęp 10.01.2010 na stronie internetowej 

lex.pl: https://sip.lex.pl/#/search?sl=PL&q=RODO%20w%20ochronie%20zdrowia 

• 3) Przewodnik po RODO w służbie zdrowia.  
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