
Ochrona danych podmiotu leczniczego w kontekście RODORODO – zmiany w zakresie 
ochrony danych osobowych



Q&A



Q&A

Czy zatrudniam pracowników lub współpracuję z osobami fizycznymi??

? Czy zawieram umowy z innymi podmiotami?

? Czy przechowuję dokumenty zawierające dane osobowe?

? Czy archiwizuję lub niszczę takie dokumenty?



Jeżeli na poprzednie pytania padły
twierdzące odpowiedzi, to znaczy, że są
Państwo albo administratorami, albo
przedstawicielami administratorów.
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RODO – ogólna charakterystyka

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

wiąże w całości od 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie unijne (Parlament Europejski i Rada UE)

1

2

3



RODO – ogólna charakterystyka

największa reforma ochrony danych osobowych od 21 lat

konieczność wdrożenia przez polskie podmioty szeregu zmian o 

charakterze prawnym i informatycznym

4

5



DLACZEGO RODO BĘDZIE NAS OBOWIĄZYWAĆ?

unijne rozporządzenie 

bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim 

1

2

3
obligatoryjnie stosowane przez wszystkie podmioty, szczególnie prowadzące działalność 

gospodarczą

4 dotyczy wszystkich przedsiębiorców mających siedzibę w UE, w tym w Polsce



Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych 
a RODO

sankcje

ABI / IOD

zgłaszanie 

wycieków danych 

osobowych

zbiór danych osobowych



Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 

PUODO zamiast GIODO

certyfikaty

uprawnienia kontrolera

1

2

3

zmiany w Kodeksie Pracy4

RODO zacznie obowiązywać niezależnie od wejścia w życie polskiej ustawy

Najważniejsze zmiany:



Sankcje w RODO - maksymalne wysokości kar pieniężnych

• do 10 000 000 euro

lub

• do 20 000 000 euro

OSOBY FIZYCZNE PRZEDSIĘBIORCY

• do 2% całkowitego rocznego globalnego obrotu 

z poprzedniego roku obrotowego lub do 

10 000 000 euro

lub

• do 4% całkowitego rocznego globalnego obrotu 

z poprzedniego roku obrotowego lub do            

20 000 000 euro



Kary z RODO na tle innych kar

20 mln

9,5 tys.

1 tys.
7,5 tys.

RODO Transport drogowy Ubezpieczenia społeczne Kodeks pracy

Maksymalne wysokości kar pieniężnych
za naruszenia przepisów ustawy* 

*Powyższe kwoty podane są w EUR według kursu 1 EUR = 4,27 PLN 



Inne sankcje w RODO

1

2

3

odszkodowanie za poniesioną 

szkodę dla pokrzywdzonego

ostrzeżenia, upomnienia 

zakaz lub ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych

3 nakazy



DLACZEGO 
PRZEWIDZIANO TAK 

WYSOKIE KARY?



Q&A

coraz częstsze wycieki danych na skalę światową?

? wzmożona ochrona osób fizycznych

? drakońskie sumy wynikiem zaniedbań ze strony firm?

? zwrócenie uwagi na problem ochrony danych osobowych



Największe wycieki danych w Polsce 

przejęcie danych osobowych z 4 banków w Polsce (dane ponad 3 000 osób)

wyciek danych z systemu InPost (dane ponad 5 000 osób)

wyciek bazy danych z firmy Uber, Netia, wonga.com

1

2

3



Kontrole przedsiębiorców

• prowadzone przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - PUODO (zamiast Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO)

• planowany 500 osobowy zespół inspektorów do egzekucji 

RODO

• bez ostrzeżenia 

• 30 dni 

• policja

• kontroler z dużymi uprawnieniami
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Administrator

osoba fizyczna

osoba prawna

organ publiczny

lub inny podmiot, który 

samodzielnie lub wspólnie 

z innym (współadministratorzy) 

ustala cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych



Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie operacje na danych osobowych dokonywane w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, tj.:

zbieranie

utrwalanie

organizowanie

porządkowanie

1

2

3

4

przechowywanie5

adaptowanie lub modyfikowanie

pobieranie

wykorzystywanie i przeglądanie

ujawnianie przez przesyłanie lub innego 

rodzaju udostępnianie 

6

7

8

9

łączenie, dopasowywanie, ograniczenie, 

usuwanie i niszczenie
10



Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych 
a RODO

Definicja przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO:

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgodnie z polską Ustawą:

rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w 

systemach informatycznych. 



1

2

na podstawie normy prawnej (prawa UE 

lub państwa członkowskiego np. Kodeks pracy)

zgoda (oświadczenie lub wyraźne działanie) 

osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych



Przetwarzanie danych osobowych

1

4

2

3 jednoznacznaświadoma

ZGODA

dobrowolna konkretna



Przetwarzanie danych osobowych

Zgodne z prawem również, gdy niezbędne do:

• wykonania umowy

• podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

• wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratora

• ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

• celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub osobę trzecią



Różnice pomiędzy administratorem a procesorem

• przetwarza w imieniu administratora

• obowiązek administratora wyboru 

odpowiedniego procesora 

(gwarancja ochrony danych osobowych)

• zgoda administratora – uprzednia, pisemna, 

jednoznaczna 

Podmiot przetwarzający / procesor Administrator a procesor

• kwestia decydowania o środkach 

i celach przetwarzania danych osobowych

• obowiązek zawarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych



Umowa powierzenia przetwarzania

przedmiot i czas 
trwania

charakter i cel 
przetwarzania

rodzaj danych 
osobowych

kategorie 
osób, które 
dane dotyczą

obowiązki i prawa 
administratora



„OI” ADMINISTRATORA PRZY OTRZYMYWANIU ZGODY 

• możliwość ich usunięcia tak samo prosta jak wyrażenie zgody

• pouczenie o prawie modyfikacji, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia - bycia 

zapomnianym

• o prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych, cofnięcia zgody, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego,

• podstawy na jakiej dane są zbierane,

• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

***

• uzupełnienie zgody, jeżeli nowe cele przetwarzania,

• usunięcie po ustaniu celu lub terminu z podstawy prawnej.



Obowiązki informacyjne Administratora

1. dane administratora i dane kontaktowe (przedstawiciela, IOD)

2. cel i podstawa prawna przetwarzania

3. odbiorcy danych

4. zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej

5. okres, przez jaki będą przechowywane

6. pouczenie o prawie modyfikacji, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia bycia zapomnianym, wniesienia skargi do PUODO

7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Obowiązki administratora



Obowiązek informacyjny – c.d.

poinformować o przysługujących prawach (np. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania i

uzupełnienia danych osobowych, bycia zapomnianym, żądania ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania).

Powyższe informacje powinny zostać przekazane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i

łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.#



RODO – dokumentacja 

1

4

2

3

stworzenie 

dokumentacji 

pozostaje w 

gestii 

przedsiębiorcy

obowiązek 

dokumentowa

nia czynności 

przetwarzania 

danych 

DOKUMENTACJA

brak 

wskazania jakie 

dokumenty ma 

posiadać 

przedsiębiorca

nie określa 

jaka ma być 

treść 

dokumentów



DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI 

1. jakie dane posiadasz i w jakich okolicznościach je pozyskałeś

2. wskaż podstawę prawną przetwarzania i w jaki sposób spełniłeś

swoje obowiązki informacyjne

3. komu i kiedy udostępniasz dane

4. jak raportujesz incydenty związane z naruszeniem ochrony danych

5. czy przeprowadziłeś analizę w zakresie obowiązku bądź braku

obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych i jakie

wnioski z niej płyną?

Od 25 maja 2018 r. należy dokumentować czynności związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności:



WYMAGANA DOKUMENTACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1

2

3

zaktualizowany dokument 

„Polityka bezpieczeństwa”

rejestrowanie czynności przetwarzania 

danych osobowych

inne, dostosowane indywidualnie do 

przedsiębiorcy



KONIECZNOŚĆ SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW

najczęstsze przypadki naruszeń – np. otwarcie 
podejrzanego maila z załącznikiem w postaci 
złośliwego oprogramowania

2

niepowiadamianie pracodawców o incydentach3

incydenty związane z cyberbezpieczeństwem –
nieświadomość  lub niedbalstwo pracowników

1

obowiązek poinformowania PUODO i osoby, 
których dane „wyciekły” o naruszeniu w 
ciągu 72 godzin

4
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Nowe prawa w RODO

prawo do informacji (obowiązek informacyjny)

prawo dostępu do danych 

prawo uzyskania kopii przetwarzanych 

danych

prawo do uzupełnienia bądź sprostowania 

danych



2

3

4

sprzeciw wobec przetwarzania

prawo do bycia zapomnianym

prawo do przenoszenia danych














Ocena skutków dla ochrony danych

systematyczny opis 

planowanych operacji 

przetwarzania i celów 

przetwarzania

ocena, czy operacje 

przetwarzania są niezbędne 

ocena ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób,  których dane dotyczą

ocena, czy operacje 
przetwarzania są 
proporcjonalne w stosunku do 
celów

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



Bezpieczeństwo fizyczne

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw

lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,

administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało

się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby

poddawane przeglądom i uaktualniane.

#

identyfikatory osobowe

system monitoringu wizyjnego

czujniki temperatury i wilgoci

system alarmowy przeciwwłamaniowy



2

3

4









Bezpieczeństwo systemów informatycznych

min. 8 znaków, małe i wielkie litery, 

cyfry, znaki specjalne

identyfikator użytkownika

hasła

cykliczny przegląd uprawnień

zapisywanie danych na udziałach sieciowych



2

3

4







!



ZAGROŻENIA I WYZWANIA WDROŻENIA RODO

realna perspektywa wielomilionowych kar

konieczność zaprojektowania całego systemu ochrony danych 

osobowych, w tym:

konieczność stworzenia w przedsiębiorstwie szeregu dokumentów zgodnych z 

RODO

1

2

3

konieczność skrupulatnego prowadzenia rejestru danych osobowych z możliwością 

wygenerowania pliku pdf, Excel, Word lub innego powszechnie używanego
4

konieczność zgłaszania incydentów np. w wyniku ataku 
hakerskiego w ciągu 72 godzin5
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CZY MÓJ PODMIOT JEST 
PRZYGOTOWANY NA 

RODO?



Q

Czy przeprowadziłem udokumentowaną analizę obecnego stanu ochrony danych 
osobowych i zmian koniecznych do spełnienia wymagań RODO?

?

? Czy posiadam dokumenty wymagane przez RODO?

? Czy moi pracownicy są świadomi nadchodzących zmian? Czy dbają o bezpieczeństwo 
danych osobowych?

? Czy posiadam klauzule służące do odbierania zgody sformułowane czytelnym językiem?

? Czy osoby, których dane zbieram, zostały jasno poinformowane  o podstawach prawnych, 
celu i innych aspektach przetwarzania danych osobowych?



Q

Czy jestem w stanie zrealizować nowe uprawnienia osób:

• prawo do bycia zapomnianym,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych oraz
• prawo do sprzeciwu wobec profilowania?

?

Czy jestem w stanie powiadomić GIODO / PUODO o naruszeniu danych osobowych 
w ciągu 72 godzin??



WDROŻENIE RODO – PLAN DZIAŁANIA

Analiza 
zbiorów 
danych 

osobowych

Audyt 
zgodności z 

RODO

Przygotowanie 
wymaganej 

dokumentacji

Modyfikacja 
klauzul zgód 
oraz klauzul 

informacyjnych



1

2

rozmowy z pracownikami

dokumentacja

OBSŁUGA D&P  = ZGODNOŚĆ Z 
RODO

2 polityka działania 

Świadomość istnienia ryzyka w naszej firmie pozwoli 
je wykryć, zabezpieczyć odpowiednio przygotowaną 
dokumentacją, klauzulami i zabezpieczeniami 
informatycznymi zgodnymi ze schematem RODO.



DEPARTAMENT PRAWA OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

fachowy audyt i kompleksowe doradztwo

merytoryczne przygotowanie administratorów do stosowania RODO

wdrożenie RODO i opracowanie wymaganej dokumentacji

reprezentowanie Klientów przed GIODO (wkrótce PUODO)

1

2

3

4

prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych5




