
Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki 
i Położnej

12 Maja

Szanowne Panie i Panowie

Z okaz ji Międz ynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej

ż ycz ymy Wam 
wiele zrozumienia i wyrazów 
sympatii ze strony pacjentów, 

decydentów i współpracowników. 



KOMPENDIUM WIEDZY
dla osób prowadzących  
indywidualne i grupowe  
praktyki medyczne

Wszyscy jesteśmy  
administratorami  

danych osobowych



Obowiązki wynikające z RODO należą do zbioru 
licznych zobowiązań administracyjnych pracowników 
medycznych, które wydają się nie ułat wiać wykony-
wania podstawowego zadania jakim jest świadczenie 
usług zdrowotnych. Jest tak jednak tylko pozornie. 
Podobnie jak obowiązek prowa dzenia dokumentacji 
medycznej sprzyja poprawie jakości realizowanych 
świadczeń, tak też RODO, z uwagi na swoją przejrzy-
stość i wewnętrzną spójność, ułatwia bezpieczne prze-
twarzanie danych osobowych w uprawnionych celach, 
w tym w ramach działań na rzecz poprawy zdrowia 
pacjentów.

W tej broszurce znajdziesz informacje o naj waż
niejszych dokumentach, jakie powinny być dostę pne 
w Tw ojej praktyce na potrzeby zgodności z RODO 
oraz ewentualnej kontroli: 

	l    Klauzula informacyjna 
 l	Polityka bezpieczeństwa  
                     danych osobowych 
 l	Rejestr czynności  
                przetwarzania 
 l	Rejestr umów powierzenia 
 l	Rejestr osób upoważnionych 
 l	Rejestr ryzyka 
 l	Rejestr incydentów  
                naruszenia



Obowiązki właściciela  
Praktyki jako ADO

Jednym z głównych obowiązków Administratora 
jest obowiązek informacyjny.

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych 
osobowych administrator powinien udzielić osobie, 
której dane dotyczą, szeregu informacji dotyczących 
podmiotu przetwarzającego, celu, podstawy prawnej 
oraz czasu przetwarzania danych, jak również prze-
kazać jej informacje na temat przysługujących praw.

Informacje te Administrator powinien przekazać  
w zwię złej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej 
formie, jasnym i prostym językiem, w szczególności 
gdy informacje są kierowane do dziecka. Tylko osoba 
skutecznie poinformowana, jest w stanie podejmować 
świadome decyzje w związku z przetwarzaniem jej da-
nych osobowych i skutecznie reagować na ewentualne 
nieprawidłowości w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny jest często lekceważony 
lub niedopełniany całkowicie, co było przyczyną na-
łożenia pierwszej kary za niedopełnienie obowiązków 
wynikających z RODO w Polsce na kwotę prawie 1 mln 
złotych.

Klauzula  
informacyjna



Możesz otrzymać bezpłatnie wzorcowe klauzule 
informacyjne (plik pdf do wydrukowania i wykorzy-
stania w miejscu realizacji świadczeń) kontaktując się 
z nami: 

rodonet@prometriq.pl



Zasada  
rozliczalności i PBDO

Administrator jest zobowiązany do przestrzegania 
zasady rozliczalności, zgodnie z którą musi być w sta-
nie wykazać działalność Praktyki zgodną z RODO. Naj-
lepszym sposobem jest prowadzenie i aktualizowanie 
kompletu dokumentacji, w której w łatwy i przejrzysty 
sposób można wykazać zgodność z RODO. Najczęściej 
dokument taki nazywany jest Polityką Bezpieczeń-
stwa Danych Osobowych. 

Ważne jest, by PBDO była 
dokumentem indywidualnym 
Praktyki, który odnosi się tyl-
ko i wyłącznie do procesów 
zachodzących w Praktyce. 
Nie należy kopiować całości 
ani fragmentu dokumentów 
z ogólnie dostępnych źró-
deł, może to doprowadzić do 
sprzeczności, prowadzące do 
naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych i łatwo wy-
krywalne w trakcie kontroli.

Polityka bezpieczeństwa  
danych osobowych



Polityka bezpieczeństwa  
danych osobowych
Rejestr czynności  

przetwarzania

Rejestr czynności  
przetwarzania

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności prze-
twarzania danych osobowych, wynikający z art. 30 
RODO spoczywa na Administratorze danych oraz pod-
miocie przetwarzającym dane.  

Pierwszym krokiem do stworzenia poprawnego 
rejestru jest przeanalizowanie wszystkich procesów 
występujących w Praktyce, w których wykorzystywa-
ne są dane osobowe. Następnie należy sformułować 
cele poszczególnych przetwarzań oraz zakres danych, 
których przetwarzania dotyczą. Kolejnym krokiem 
jest przeanalizowanie, czy powierzamy komuś prze-
twarzanie danych osobowych. Rejestr umożliwia kon-
trolę przetwarzania danych osobowych (a co za tym 
idzie ich ochronę). 



Rejestr umów  
powierzenia

Rejestr umów 
powierzenia

Powierzenie występuje wtedy, gdy podmiot prze-
twarzający przetwarza dane osobowe na zlecenie 
Administratora. Podmiotem, któremu powierzamy 
przetwarzanie danych osobowych może być np. biu-
ro rachunkowe lub firma informatyczna. Z każdym 
z takich podmiotów powinniśmy zawrzeć umowę po-
wierzenia. Umowa powierzenia danych powinna być 
zawarta w formie papierowej, a dane przetwarzane 
wyłącznie w zakresie i celach wskazanych przez Ad-
ministratora. 

W rejestrze umów powierzenia powinniśmy ja
sno określić dane firmy, której powierzyliśmy prze
twarzanie danych osobowych, okres, na który na
stąpiło powierzenie oraz zakres danych.

Prowadzenie takiej ewidencji jest dobrą prak-
tyką, pozwala w łatwy sposób kontrolować, kiedy, 
komu i w jakim zakresie powierzyliśmy przetwarza-
nie danych osobowych. Rejestr umów po wie rzenia 
jest jednym z podstawowych dokumentów wymaga-
nych w trakcie kontroli (zasada rozliczalności). 



Polityka bezpieczeństwa  
danych osobowych

Rejestr osób  
upoważnionych

Rejestr osób 
upoważnionych do 
przetwarzania danych 
osobowych 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobo-
wych to nic innego jak pisemna zgoda na przetwarza-
nie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania da-
nych osobowych pozwala Administratorowi monitoro-
wać, kto jest upoważniony do przetwarzania, od kiedy 
do kiedy obowiązuje upoważnienie oraz czy zakres 
przetwarzania jest adekwatny do zajmowanego sta-
nowiska. 

Każdy pracownik, który przetwarza dane osobo-
we powinien zostać ujęty w rejestrze. Jako datę roz-
poczęcia przetwarzania danych osobowych przyjmuje 
się najczęściej datę zatrudnienia. Należy pamiętać, by 
w rejestrze umieścić wszystkie osoby, w tym również 
stażystów i praktykantów, a po zakończeniu współ-
pracy zaktualizować datę cofnięcia (ustania) upoważ-
nienia. Osobie, która zakończyła współpracę Admi-
nistrator powinien również uniemożliwić dostęp do 
przetwarzanych danych osobowych (odebrać klucze, 
dostęp do systemu informatycznego itp.).



Rejestr ryzyka 
 

      Rejestr ryzyka jest to dokument, w którym groma-
dzimy informacje o wszystkich możliwych do  wystą-
pienia zagrożeniach, ich analizie oraz przeciwdziała-
niach. 

RODO zarówno w preambule, jak w samej treści 
właściwej, wielokrotnie porusza aspekt ryzyka zwią-
zanego z przetwarzaniem danych osobowych, wska-
zując tym samym wagę, jaką trzeba przyłożyć do pro-
cesu zarządzania ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem to 
proces identyfikacji, oceny, postępowania i kontroli 
potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, dostarczający ra-
cjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną 
zrealizowane, a przetwarzane dane jak najbardziej 
zabezpieczone. 

Rejestr ryzyka jest efektem procesu analizy. Ana-
lizę ryzyka można łatwo przeprowadzić korzystając 
z formularzy zawartych w RODONET.

 

Rejestr ryzyka



Polityka bezpieczeństwa  
danych osobowych

Rejestr incydentów
naruszenia 
bezpieczeństwa
danych osobowych

Jednym z nowych obowiązków, które narzuca 
RODO, jest zgłaszanie do organu nadzorczego na
ruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Admi
nistrator nie później niż 72 godziny po zdarzeniu 
powinien poinformować Urząd Ochrony Da nych Os
obowych o incydencie naruszenia bez pieczeństwa 
danych osobowych (chyba, że naruszenie praw lub 
wolności osoby, której dane dotyczą jest mało praw-
dopodobne). Art. 33 RODO mówi, że Administrator 
powinien dokumentować wszelkie naruszenia ochro-
ny danych osobowych, a także skutki oraz podjęte 
działania naprawcze. Dokumentem, który pozwoli 
na wywiązanie się z tego obowiązku jest Rejestr in-
cydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobo-
wych. 

Rejestr pozwala organowi nadzorczemu na wery-
fikację, czy Praktyka przestrzega obowiązków wyni-
kających z RODO. 

Rejestr incydentów 
naruszenia



Szkolenia 
 

Administrator danych osobowych, którym jest ka żdy 
właściciel praktyki, ma także obowiązek zapewnić 
odpowiednie przeszkolenie siebie i swo  ich pracowni-
ków. Szkolenie może mieć charakter wewnętrzny, ale 
musi obejmować istotne dla bezpieczeństwa danych 
osobowych zagadnienia, w tym procedurę monitorin-
gu zgodności pra ktyki z RODO. Zasada rozliczalności 
wymaga prowadzenia rejestru szkoleń oraz osób prze-
szkolonych. 

Szkolenia



Jeśli masz wątpliwości czy jesteś w stanie syste
matycznie prowadzić dokumentację RODO to wa rto 
rozważyć skorzystanie z usługi RODONET, która ofe-
ruje szereg gotowych rozwiązań i podpowiedzi oraz 
monitoring najważniejszych obowiązków administra-
tora?

RODO Artykuł 5. 2. („rozliczalność”): Admini-
strator jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
przepisów i musi być w stanie wykazać ich 
przestrzeganie.



RODONET  
to specjalistyczne, kompleksowe rozwiązanie 

opracowane przez zespół ekspertów z wieloletnim 
doświadczeniem w obsłudze podmiotów 

leczniczych

Audyt RODO – zestaw pytań dedykowanych podmio-
tom leczniczym wraz z listą wyboru odpowiedzi dopa-
sowanych do specyfiki Twojej działalności. Audyt uła-
twia zrozumienie wymagań RODO, uporządkowanie 
posiadanej wiedzy oraz stworzenie kompletu niezbęd-
nych dokumentów dostosowanych do indywidualnej 
praktyki. Realizacja audytu to spełnienie obowiązku 
kierownictwa podmiotu, jakim zgodnie z RODO jest 
troska o bezpieczeństwo danych osobowych.

Dokumentacja RODO – zbiór wszystkich wymaga-
nych dokumentów np. rejestr czynności przetwarza-
nia, rejestr umów powierzenia, rejestr osób przeszko-
lonych itd. Zgodnie z RODO dokumentacja wymaga 
okresowej aktualizacji. Zespół RODONET monitoruje 
zmiany przepisów oraz orzecznictwa, proponuje od-
powiednie modyfikacje i powiadamia o konieczności 
wydrukowania odpowiednich fragmentów dokumen-
tacji.

e-Szkolenie „Ochrona danych osobowych i praktycz-
ne aspekty RODO w podmiotach leczniczych” – szko-
lenie dostępne poprzez internet w dowolnym miejscu 
i czasie, zakończone testem kompetencji i odpowied-
nim certyfikatem. Ukończenie szkolenia zwiększa 



świadomość pracowników odnośnie kwestii bezpie-
czeństwa danych osobowych i dobrych praktyk w tym 
względzie, a tym samym ogranicza ryzyko działania 
niezgodnego z RODO.

Interwencje kryzysowe – w przypadku kontroli lub 
incydentu naruszenia danych osobowych pomożemy 
przygotować odpowiednie dokumenty w sposób ogra-
niczający ryzyko komplikacji (na zgłoszenie incyden-
tu w odpowiedniej formie Administrator ma tylko 72 
godziny).

Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(IODO) – placówkom, które zgodnie z wymaganiami 
RODO oraz Kodeksu postępowania dla sektora ochro-
ny zdrowia, zobowiązane są do wyznaczenia IODO, 
oferujemy taką usługę, którą realizujemy z wykorzy-
staniem odpowiednich procedur i dobrych praktyk.

Zapraszamy do wypełnienia formularza  
zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie www.rodonet.pl  

lub kontakt telefoniczny – 698 101 878.


