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MISJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE 
 

VITA INFANTIS BONUM SUPERIUS – „ŻYCIE DZIECKA DOBREM NAJWYŻSZYM” 

 

Szanowni Państwo, 

Istotą wszystkich działań Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie jest ochrona życia  
i zdrowia pacjentów. 
 
Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Szpital przywiązuje dużą 
wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich 
starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa,  
a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.  
 
W celu spełnienia powyższego w Szpitalu prowadzi się szkolenia osób, które przetwarzają dane 
osobowe, aby posiadały niezbędną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest jednostką uprawnioną do kształcenia studentów nauk 
medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, dlatego też osoby te mogą  być obecne przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz są uprawnione do wglądu do dokumentacji medycznej, 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.  
 
Student-ka/Praktykant-ka jest zobowiązany-a do zachowania w tajemnicy danych osobowych 
uzyskanych w związku z uczestnictwem w zajęciach na terenie Szpitala (bez względu na sposób  
ich uzyskania – pisemny, elektroniczny, ustny), zarówno w trakcie odbywania zajęć jak również  
po ich zakończeniu. 
 
Studenci/Praktykanci przygotowujący się do wykonywania zawodu medycznego zobowiązani  
są do zapoznania się z niniejszym materiałem szkoleniowym. 
 
Student-ka/Praktykant-ka może zgłosić do Opiekuna grupy lub Inspektora ochrony danych, jaki zakres 
materiału szkoleniowego wymaga rozszerzenia, doprecyzowania lub wyjaśnienia. 

 
 
 
 
 

 

Niniejszy materiał szkoleniowy został przygotowany w związku z realizacją zadań Inspektora ochrony 
danych wynikających z zapisów art. 39 ust. 1 pkt b) RODO – działania zwiększające świadomość, 
szkolenia osób  uczestniczących  w operacjach przetwarzania danych osobowych 

Materiał szkoleniowy dla Studentów/Praktykantów nie stanowi wykładni prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, a posiada włącznie charakter informacyjno-szkoleniowy. 
 
Katarzyna Tworzydło – Inspektor ochrony danych 
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1. Co oznacza skrót RODO? 

   
RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
Jednym z celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest ujednolicenie 
przepisów regulujących ochronę danych osobowych w państwach UE, a także unormowanie 
sposobu przepływu danych między tymi państwami.  
 
RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony 
danych osobowych. 
 
RODO w sposób kompleksowy reguluje kwestie ochrony danych osobowych i jest stosowane  
od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. 

 
Gdzie znajdę tekst RODO? 
Pełny tekst RODO dostępny pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/404/224 

 
 
Aktem prawnym, który uzupełnia regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, jest ustawa z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2019.1781 z dnia 
2019.09.19). Ustawa nie powiela przepisów RODO, a stanowi jedynie dopełnienie RODO, w zakresie 
w jakim ustawodawca unijny dopuścił doprecyzowanie pewnych zagadnień na gruncie prawa 
krajowego. 
 
Uregulowano w niej szczegółowo m.in. zagadnienia związane z: 

 wyznaczeniem Inspektora ochrony danych, 

 krajowym organem nadzorczym (rolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Prezesa UODO 
jako organu nadzorczego), 

 postępowaniem w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 

 prowadzeniem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

 branżowymi kodeksami postępowania, 

 akredytacją i certyfikacją podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
Gdzie znajdę tekst ustawy? 
Tekst ustawy o ochronie danych osobowych dostępny pod adresem: 
https://uodo.gov.pl/pl/395/1192 

2. Dane osobowe – co to znaczy? 
 

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej  
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). 
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio  
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię  
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (adres IP, adres  
e-mail) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
[Definicja – art. 4 pkt 1 RODO] 

https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/395/1192


 

- 5 - 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  - Materiał szkoleniowy dla Studentów/Praktykantów 

To wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację osoby w świecie fizycznym, jak i wirtualnym. 
 

Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, możliwa do zidentyfikowania na podstawie 
określonych danych osobowych. 

 
Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród 
innych osób.  
Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy,  
ale możemy poznać, korzystając z tych środków (danych), które mamy. 

 
Przykłady:  

 osoba zidentyfikowana: pacjent, którego dane przetwarza szpital; pracownik, którego dane 
osobowe przetwarza pracodawca; student, którego dane przetwarza uczelnia. 

 osoba możliwa do zidentyfikowania: lekarz/pielęgniarka, których nr prawa wykonywania 
zawodu znamy; student, którego nr albumu i nazwę uczelni znamy.  

 
Wyróżnia się następujące rodzaje/kategorie danych osobowych: 
  

a) szczególne kategorie danych osobowych (zwane również danymi wrażliwymi/sensytywnymi) 
Do szczególnych kategorii danych osobowych zaliczamy: 

 dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,  

 poglądy polityczne,  

 przekonania religijne lub światopoglądowe,  

 przynależność do związków zawodowych, 

 dane genetyczne,  

 dane biometryczne,  

 dane dotyczące zdrowia,  

 seksualności lub orientacji seksualnej.  
[Definicja  – art. 9 ust. 1 RODO] 

 
RODO wprowadza zamknięty katalog szczególnych kategorii  danych osobowych. 
 

b) tzw. dane osobowe zwykłe, np.: 

 imię i nazwisko, 

 PESEL,  

 adres zamieszkania,  

 data urodzenia, płeć,  

 imiona rodziców,  

 wykształcenie,  

 adres e-mail, nr telefonu,  

 nr i seria dowodu osobistego, 

 login internetowy. 
 
Dane osobowe zwykłe stanowią otwarty katalog danych. To wszystkie pozostałe dane, których nie 
można zaliczyć do szczególnej kategorii danych (danych wrażliwych/sensytywnych). 
 

c) dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków 
bezpieczeństwa. 
[Podstawa prawna – art. 10 RODO] 
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3. Jak RODO definiuje dane dotyczące zdrowia? 
 

Dane dotyczące zdrowia to wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą. Dane 
dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej 
– w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. 

 
Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby 
fizycznej, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego  
lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą.  

  
Do danych takich należą: 

 informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki 
zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej,  

 numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania tej osoby do celów zdrowotnych;  

 informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów 
ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych;  

 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 na przykład lekarz lub inny 
pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in 
vitro. 

[Podstawa prawna – art. 4 pkt 15 RODO, Motyw 35 RODO] 

 
 

 
Dane dotyczące zdrowia pacjentów Szpitala, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej, 
należą do szczególnych kategorii danych osobowych i podlegają szczególnej ochronie prawnej.  
  

4. Jak zdefiniowano dane genetyczne w RODO? 
 

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. 

 
Dane genetyczne należy zdefiniować jako dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych 
cech genetycznych osoby fizycznej, uzyskane z analizy próbki biologicznej danej osoby fizycznej,  
w szczególności z analizy chromosomów, kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub kwasu 
rybonukleinowego (RNA) lub z analizy innych elementów umożliwiających pozyskanie 
równoważnych informacji. 
[Podstawa prawna – art. 4 pkt 13 RODO, Motyw 34 RODO] 
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5. Co oznacza przetwarzanie danych osobowych? 

 
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. 
[Definicja – art. 4 pkt 2 RODO] 

 
Katalog czynności, które mogą składać się na przetwarzanie danych osobowych, ma charakter 
przykładowy, jest katalogiem otwartym – należy przyjąć, iż przetwarzanie danych osobowych  
to każda czynność, którą wykonujemy z wykorzystaniem danych osobowych (wszelkie operacje 
wykonywane na danych osobowych) w celu osiągniecia określonego celu przetwarzania. 
 

 
Zapoznanie się (przeglądanie, odczyt) przez Studentów/Praktykantów danych zawartych  
w dokumentacji medycznej pacjenta w celach dydaktycznych to również  przetwarzanie danych 
osobowych.  

 

6. W jaki sposób Szpital przetwarza dane osobowe? 
 

Szpital przetwarza dane osobowe: 
 

 tradycyjnie (dokumentacja papierowa) - zalicza się do niej między innymi: dokumentację 
medyczną, wyniki badań, akta osobowe pracowników, dokumenty wydrukowane zawierające 
dane osobowe.  
Przykładowe czynności przetwarzania: wypełnienie dokumentacji medycznej,  
przechowywanie, przeglądanie, kopiowanie,  organizowanie, udostępnianie, niszczenie. 
 

 elektronicznie - w systemach informatycznych, np. dane pacjentów w systemie HIS 
(elektroniczna dokumentacja medyczna), dane pacjentów zapisane w pamięci 
urządzeń/aparatury medycznej.  
Przykładowe czynności przetwarzania: wprowadzanie danych do systemu, zapisywanie, 
wyszukiwanie, kopiowanie, modyfikowanie, pobieranie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie. 
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Dane osobowe są objęte ochroną bez względu na to, w jaki sposób są przetwarzane. 
 
Nie ma znaczenia w jaki sposób są używane lub przechowywane – czy wykorzystujemy najnowszy 
system informatyczny czy dokumenty papierowe w segregatorach/teczkach, kartoteki, księgi, 
wykazy, ewidencje - w każdym z tych przypadków przetwarzanie danych podlega wymogom RODO.  

 
 

7. Kto jest Administratorem danych przetwarzanych w Szpitalu? 

  
Pojęcie „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 
osobowych.   
[Definicja – art. 4 pkt 7 RODO] 

  
Administratorem danych przetwarzanych w Szpitalu jest: 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 
Administratora danych reprezentuje Dyrektor Szpitala, prof. dr hab. n. med. Pan Krzysztof Fyderek 
 
Administrator danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także zobowiązany 
jest – uwzględniając  charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  
i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdrożyć 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się 
zgodnie z RODO. 
 

8. Kto to jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)? 
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to wyznaczona przez Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie osoba, która nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych 
w Szpitalu. IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy 
fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia 
zadań, o których mowa w art. 39 RODO. 

 
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na Inspektora Ochrony Danych została 
wyznaczona Pani Katarzyna Tworzydło. 
Dane kontaktowe IOD: 

 adres e-mail: iod@usdk.pl  
bezpośredni nr telefonu  (12) 333 94 09,  
wewnętrzny nr telefonu 4409 

 miejsce pracy w Szpitalu: pokój ML-03 
 
 W strukturze organizacyjnej Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Szpitala.  
  

mailto:iod@usdk.pl
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 Osoby, których dane są przetwarzane w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, mogą 
kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. 

  
 Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności  

co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. 
  
 Inspektor Ochrony Danych nie może otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania przez niego 

zadań określonych w art. 39 RODO.  
 [Podstawa prawna – art. 37 i 38 RODO] 

9. Jakie są podstawowe zadania Inspektora Ochrony Danych? 
 

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych zalicza się: 
 

1) informowanie Administratora danych oraz pracowników Administratora, a także innych osób 
przetwarzających dane w Szpitalu o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO  
i innych przepisów w zakresie danych osobowych, 

2) podejmowanie działań zwiększających świadomość osób biorących udział w przetwarzaniu 
danych osobowych, 

3) monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, polityk ochrony danych wdrożonych w Szpitalu, 

4) udzielanie na żądanie Administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych  
oraz monitorowanie jej wykonania, 

5) współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 
6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach 
prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach, 

7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane w USD  
w Krakowie. 

[Podstawa prawna – art. 39 RODO] 

 

10. Kto to jest Administrator Systemu Informatycznego (ASI)? 
 

Administrator Systemu Informatycznego to pracownik Działu Informatyki Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie, posiadający odpowiednie uprawnienia administracyjne do 
systemu, odpowiedzialny m.in. za: 
 

 techniczno-organizacyjną obsługę systemu informatycznego, 

 administrację systemem informatycznym, 

 administrowanie bazami danych w ramach systemu, 

 ocenę i zarządzanie procesem zapewnienia bezpieczeństwa systemu i przetwarzanych  
w nim danych, w tym danych osobowych, 

 administrowanie serwerami i urządzeniami bezpieczeństwa, 

 zarzadzanie uprawnieniami użytkowników, 

 administrowanie/zarządzanie siecią komputerową, 

 administrowanie/zarządzanie sprzętem komputerowym i zainstalowanym na nim 
oprogramowaniem. 
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11. Kto jest Pacjentem? 
 

Pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę  
wykonującą zawód medyczny. 
[Definicja – art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] 

 
Świadczenie zdrowotne oznacza działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 
[Definicja – art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej] 

 
Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne 
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane 
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem 
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. 
[Definicja – art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej] 

 

12. Jakim zasadom podlega przetwarzanie danych osobowych  

w świetle RODO? 

 
Główne zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 5 ust. 1 RODO, 
ujmując je w formę podstawowych obowiązków Administratora. Z jego treści wynika, że dane 
osobowe muszą być: 

 
przetwarzane  

zgodnie z prawem, rzetelnie i 
przejrzyście 

Zgodność z prawem oznacza, że dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie co najmniej jednej  
z przesłanek przetwarzania danych osobowych  
z art. 6 ust. 1 RODO (dla danych osobowych 
zwykłych) lub z art. 9 ust. 2 RODO (dla szczególnych 
kategorii danych osobowych).  
Zasada rzetelności wymaga, by dane były 
przetwarzane z uwzględnieniem interesów  
i uzasadnionych oczekiwań osób, których dane 
dotyczą. 
Zasada przejrzystości wymaga by osoba, której 
dane dotyczą została należycie poinformowana  
o istotnych dla niej aspektach tego przetwarzania, 
tj. w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

  
prawidłowe Zasada prawidłowości danych oznacza,  

że administrator przetwarza dane osobowe 
prawidłowe i uaktualnia je w razie potrzeby. 
Przetwarzane dane osobowe są prawidłowe  
(tj. merytorycznie poprawne, kompletne i zgodne 
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ze stanem rzeczywistym) i w razie potrzeby 
uaktualniane. Każda osoba odpowiedzialna  
za przetwarzanie danych osobowych podejmuje 
wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe 
które są nieprawidłowe w świetle celów  
ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte 
lub sprostowane. 

  
ograniczone celem Zasada ograniczenia celu polega na przetwarzaniu 

danych osobowych jedynie w celu zgodnym  
z odpowiednią przesłanką dopuszczalności 
przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe 
zbierane są wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  
i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami.  
Cel przetwarzania danych musi być określony  
w momencie ich pozyskiwania. 

  
adekwatne 

(minimalizacja danych) 
Zasada minimalizacji danych oznacza,  
że administrator przetwarza tylko te dane 
osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania. Nie można zbierać danych 
osobowych, które nie mają związku z celem 
przetwarzania, są nadmierne lub nieprzydatne. 

  
przechowywane przez określony 

 czas 
(ograniczenie przechowywania) 

Zasada ograniczenia przechowywania oznacza,  
że administrator przechowuje dane osobowe  
w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której 
dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to 
niezbędne do celów, w których dane te  
są przetwarzane.  

  
odpowiednio zabezpieczone 

(integralność i poufność) 
Zasada integralności i poufności oznacza,  
że administrator przetwarza dane osobowe  
w sposób zapewniający odpowiednie 
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym 
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym  
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych  
lub organizacyjnych. Dane osobowe powinny być 
przetwarzane w sposób zapewniający  
im odpowiednie bezpieczeństwo, dokładność  
i kompletność, a także odpowiednią poufność,  
w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem 
do nich i do sprzętu służącego do ich przetwarzania  
oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych 
danych i z tego sprzętu. 
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Zasada rozliczalności oznacza, że Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej 
wymienionych zasad i musi być w stanie wykazać (udowodnić) spełnienie tych wymogów. 
[Podstawa prawna – art. 5 RODO] 

13. Czym jest ochrona danych osobowych w fazie projektowania 

(„privacy by design”)? 
 

Zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania („privacy by design”) oznacza, że 
ochrona prywatności jest realizowana już na etapie projektowania działań (procesów, projektów) 
skutkujących przetwarzaniem danych osobowych. To proaktywne podejście zakłada, że ochrona 
prywatności powinna być wbudowana w każdy nowy projekt, co oznacza, że prywatność będzie 
chroniona nie poprzez dodatki do systemu lub nakładki przygotowane na już istniejące 
rozwiązania, lecz jest wbudowana w jego strukturę od początku jako składowa projektu. 

 
[Podstawa prawna – art. 25 ust. 1 RODO, Motyw 78 RODO] 

14. Czym jest domyślna ochrona danych osobowych  

(„privacy by default”)? 

 
 Domyślna ochrona danych to uwzględnienie zabezpieczeń prywatności w ustawieniach 

początkowych np. każdego systemu informatycznego/aplikacji czy platformy internetowej.  
 Zabezpieczenia prywatności mają być ustawione domyślnie, czyli bez konieczności jakiegokolwiek 

działania osób, których dane dotyczą – i to w kluczowym dla danego użytkownika momencie 
przyłączenia się do danego systemu lub wejścia na stronę internetową. Ponadto domyślnie 
powinny być  przetwarzane wyłącznie tylko te dane, które są niezbędne do osiągniecia celu, dla 
którego zostały zebrane (minimalizacja danych). 

  
[Podstawa prawna – art. 25 ust. 2 RODO, Motyw 79 RODO] 

 
 Przykład – domyślne wyłączenie wszelkich funkcji gromadzenia danych o użytkowniku przez 

aplikację mobilną bądź serwis internetowy i konieczność ich aktywowania oraz świadomego 
uruchomienia przez użytkownika. 

15. Czy RODO ma zastosowanie do danych osobowych osób zmarłych? 
 

RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych. 
 

 
Studenci/Praktykanci przygotowujący się do wykonywania zawodu medycznego są obowiązani 
do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci 
pacjenta. 
[Podstawa prawna  zobowiązująca do zachowania tajemnicy – art. 26 ust. 3b ustawy z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] 
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16. Jak należy zabezpieczać dane osobowe? 

 
RODO nie wskazuje konkretnych środków zabezpieczenia danych osobowych, jakie mają zostać 
wdrożone przez administratora lub podmiot przetwarzający lecz wprowadza tzw. podejście 
oparte na ryzyku (risk-based approach). 
 
RODO zawiera w art. 32 ust. 1 listę przykładowych środków technicznych i organizacyjnych, 
jednak, zgodnie z zasada rozliczalności, to od administratora lub podmiotu przetwarzającego 
zależy wybór środków, jakie zostaną zastosowane (dobrane)  adekwatnie do potrzeb 
wynikających z szacowania ryzyka. 
Przykładowe środki to: 

 pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych; 

 zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania; 

 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 
 w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

 regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych  
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

 
Istota podejścia opartego na ryzyku sprowadza się do tego, że każdy podmiot przetwarzający dane 
osobowe - uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele 
przetwarzania danych - samodzielnie decyduje, jakie konkretne środki zabezpieczenia danych 
wdrożyć, by zapewnić zgodność przetwarzania z wymaganiami RODO.  
 
Przyjęcie tej zasady w RODO ma na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych 
w sposób racjonalny, im większe ryzyko naruszenia praw i wolności – tym bardziej 
zaawansowane środki ochrony.  
 
[Podstawa prawna – art. 32 RODO, Motyw 83 RODO] 

17.  Jak należy rozumieć definicje: poufność, dostępność, integralność 

danych? 
 

Poufność danych należy rozumieć jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane  
lub ujawniane nieupoważnionym podmiotom. 

 
Dostępność polega na zapewnieniu, że osoby upoważnione mają dostęp do danych  wtedy,  
gdy jest to potrzebne. 

 
Integralność danych należy rozumieć jako właściwość zapewniającą, że dane nie zostały 
zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany. 
 

18.  Pseudonimizacja, anonimizacja danych osobowych, co to oznacza? 
 

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było  
przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod 
warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami 
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technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej  
lub możliwej do identyfikowania osobie fizycznej. 
[Definicja – art. 4 pkt 5 RODO] 

 
Anonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było 
przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, za pomocą dodatkowych informacji  
lub wszelkich innych środków, jakimi dysponuje administrator lub podmiot przetwarzający. Zabieg 
ten ma charakter trwały i nieodwracalny, powodujący, że po jego przeprowadzeniu nie mamy do 
czynienia z danymi osobowymi.  

 
Dane poddane pseudonimizacji podlegają wymogom RODO, ale już dane zanonimizowane w taki 
sposób, że nie ma możliwości połączenia ich z konkretną osobą, są wyłączone z zakresu RODO. 

19. Stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych 

osobowych, co to znaczy w praktyce?  
 

Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,  to środki, które administrator  
lub podmiot przetwarzający dane stosuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, 
adekwatne do przeprowadzonej oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

        

  
 Przykładowe środki organizacyjne i techniczne stosowane w Szpitalu 
   

 wdrożone polityki ochrony 
danych, procedury, instrukcje, 
regulaminy; 

  stosowanie urządzeń 
zabezpieczających sieć typu 
firewall; 

 upoważnienia do 
przetwarzania danych 
osobowych; 

  stosowanie 
oprogramowania 
antywirusowego; 

 umowy o zachowaniu 
poufności; 

  stosowanie systemu kopii 
zapasowych; 

 oświadczenia o zachowaniu 
poufności; 

  stosowanie loginu i hasła 
(systemu uwierzytelniania) 

 szkolenia dla osób 
przetwarzających dane 
osobowe 

  stosowanie systemów 
zasilania bezprzerwowego 
(UPS); 

   pseudonimizacja; 

 szyfrowanie 

   

W ramach środków technicznych stosuje się również środki ochrony fizycznej, np. drzwi 
antywłamaniowe, drzwi ognioodporne, drzwi z zamkiem elektronicznym podłączone do systemu 

środki ochrony 
(zabezpieczenia) techniczne organizacyjne 
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kontroli dostępu, drzwi zamykane na klucz, rolety antywłamaniowe, kraty w oknach, sejfy, szafy 
ognioodporne do przechowywania nośników danych, szafy metalowe zamykane na klucz, szafy 
biurowe zamykane na klucz, systemy alarmowe, systemy detekcji dymu, zalania, systemy 
gaszenia. 

 

20. W oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzane są dane osobowe 

pacjentów w celach zdrowotnych? 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów w celach zdrowotnych przez 
Szpital jest bezpośrednio art. 9 ust. 2 lit. h) RODO pozostający w związku z przepisami prawa 
krajowego. 

 

 
Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO stanowi podstawę przetwarzania danych wrażliwych (szczególnie 
chronionych), jak również danych zwykłych im towarzyszących. Dane zawarte w dokumentacji 
medycznej są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na Administratorze. 

 
[Cele zdrowotne przetwarzania danych zostały opisane art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz w Motywie 52 RODO] 

21. Jakie przepisy prawa krajowego stanowią podstawę przetwarzania 

danych pacjentów? 

 
Przetwarzanie przez Szpital danych osobowych pacjentów w celach zdrowotnych na podstawie  
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO odbywa się co do zasady, w związku z wykonywaniem działalności 
leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających  
z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 
W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane  
jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie mają również inne właściwe 
przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w:  

a) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
b) ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; 
c) ustawie o diagnostyce laboratoryjnej; 
d) ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
e) ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
f) ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
 

 
Brzmienie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: 
 
„przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,  
do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej 
lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego”. 
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22. Jaki zakres danych zawiera dokumentacja medyczna pacjenta?  
 

Zgodnie z art.  25 ust. 1 ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 
a) nazwisko i imię (imiona), 
b) datę urodzenia, 
c) oznaczenie płci, 
d) adres miejsca zamieszkania, 
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, 

a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona  
lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) 
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; 

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki 
organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych; 

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; 
4) datę sporządzenia. 

 
Gdzie znajdę tekst ustawy? 
Tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny pod 
adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf  
 

23. Co obejmuje opis stanu zdrowia pacjenta? 
 

Opis stanu zdrowia pacjenta lub stanu funkcjonowania oraz procesu diagnostycznego, 
leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji obejmuje w szczególności:  

 rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży;  

 opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;  

 zalecenia; informacje o wydanych zaświadczeniach, orzeczeniach oraz opiniach; 

 informacje o produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych 
przepisanych pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne. 

[Szczegółowy opis zawiera § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania] 

 
Gdzie znajdę tekst rozporządzenia? 
Tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dostępny pod adresem: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000666/O/D20200666.pdf  

 
Dokumentację medyczną stanowi: 

 dokumentacja indywidualna – dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających  
ze świadczeń zdrowotnych; 

 dokumentacja zbiorcza – dotycząca ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów 
korzystających ze świadczeń zdrowotnych (np. wykaz przyjęć i wypisów, wykaz chorych 
oddziału, wykaz zabiegów).  

[Szczegółowy opis zawiera § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania] 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000666/O/D20200666.pdf
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24. Jak długo przechowywana jest dokumentacja medyczna pacjentów? 
 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,  

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej 
składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są 
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
wykonano zdjęcie, 

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 

 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia 
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 

 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie -  
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia 
się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest 
przechowywana przez okres 22 lat. 

 
Po upływie wyżej wymienionych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy 
dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 
Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego 
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

 
[Podstawa prawna – art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta] 

 

25. Komu może zostać udostępniona dokumentacja medyczna? 

Dokumentację medyczną podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia: 

 pacjentowi; 
 przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 
 osobie upoważnionej przez pacjenta. 

 
Poza pacjentem oraz osobami mającymi jego upoważnienie, prawo dostępu do dokumentacji 
mogą uzyskać także inne osoby lub podmioty, jeżeli ich uprawnienie wynika wprost z przepisów 
prawa.  
Art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
enumeratywnie wskazuje krąg uprawnionych, którym podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta. 

 
Dokumentacja medyczna może być, pod szczególnymi warunkami, udostępniana do: 

 celów dydaktycznych; 

 celów naukowych. 
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26. Udostępnianie dokumentacji medycznej do celów dydaktycznych 
 

Dokumentacja medyczna podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących  
w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących 
zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów dydaktycznych. 

 
[Podstawa prawna – art. 26 ust. 3a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta] 

 
 

Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji 
medycznej, także po śmierci pacjenta. 

 
[Podstawa prawna – art. 26 ust. 3b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta] 

27. Udostępnianie dokumentacji medycznej do celów naukowych 
 

Dokumentacja medyczna do celów naukowych udostępniana jest szkołom wyższym  
lub instytutom badawczym, na ich wniosek, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala. 
Dokumentacja powinna być udostępniana bez ujawniania nazwiska i innych danych 
umożliwiających identyfikację osoby, której ona dotyczy. 

 
[Podstawa prawna – art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta] 

  

 
Studenci/Praktykanci nie są upoważnieni (uprawnieni) do udzielania informacji o stanie 
zdrowia pacjentów oraz udostępniania dokumentacji medycznej. 

 
Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez Szpital określa wprowadzona 
zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Szpitala „Procedura udostępniania dokumentacji 
medycznej pacjentom, opiekunom prawnym pacjentów, osobom upoważnionym przez pacjentów 
lub ich opiekunów prawnych, oraz osobom bliskim (po śmierci pacjenta) w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”. 

28. W jaki sposób USD w Krakowie informuje pacjentów o przetwarzaniu 

ich danych osobowych? 

 
RODO wprowadza katalog informacji jakie należy podać osobie, której dane dotyczą.  
Obowiązek informacyjny to obowiązek Administratora do poinformowania osoby, której dane 
dotyczą m.in. o: 

 tożsamości i danych kontaktowych Administratora; 

 danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych; 

 celu przetwarzania danych osobowych; 



 

- 19 - 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  - Materiał szkoleniowy dla Studentów/Praktykantów 

 podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych; 

 przysługujących jej prawach; 

 okresie przechowywania danych osobowych; 

 odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeśli istnieją; 

 zamiarze przekazania danych do osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, gdy ma to zastosowanie; 

 prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Obowiązek informacyjny ma na celu uświadomienie osoby, której dane dotyczą, o przysługujących 
jej prawach. Obowiązek ten jest realizowany najczęściej w postaci klauzul informacyjnych. 

 
Szpital realizuje obowiązek informacyjny wobec Pacjentów, których dane osobowe przetwarza 
m.in. w następujący sposób: w postaci wywieszek na tablicach informacyjnych w przestrzeniach 
ogólnodostępnych Szpitala oraz publikację klauzul na stronie internetowej Szpitala:  
https://szpitalzdrowia.pl/dane-osobowe-rodo-i-newsletter/ 

 
[Podstawa prawna – art. 13 i 14 RODO] 

 

29. Jakie zasady bezpieczeństwa wynikają z polityk ochrony danych? 
 

Zasady bezpieczeństwa wynikające z polityk ochrony danych w Szpitalu to między innymi: 
 

1) zasada zamkniętego pomieszczenia 
Przy opuszczaniu miejsca odbywania zajęć należy się upewnić, że pokój (pomieszczenie) 
zostało zamknięte, jeżeli jesteśmy ostatnią osobą opuszczającą pomieszczenie.  
Pod nieobecność pracowników drzwi do pomieszczeń każdorazową są zamykane na klucz, 
który pozostaje pod nadzorem pracownika lub jest zwracany do portierni. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie pomieszczeń bez nadzoru lub użyczanie kluczy  
do pomieszczeń osobom nieuprawnionym. 

 
2) zasada czystego biurka 

Na biurku powinny znajdować się wyłącznie dokumenty lub inne nośniki danych,  
które w danym czasie są niezbędne do wykonywania bieżącej pracy. Dokumentacja  
oraz nośniki danych, które nie są wykorzystywane do bieżącej pracy, powinny być 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (powinny być przechowywane  
w zamykanych na klucz meblach biurowych lub szafach metalowych, itp.).  
Nie wolno pozostawiać dokumentów oraz innych nośników zawierających dane osobowe 
w miejscach ogólnodostępnych, niezabezpieczonych, miejscach bez nadzoru,  
np. na/przy urządzeniach drukujących, skanujących, kopiujących. 

 Wszystkie zbędne dokumenty (wydruki, kopie, wersje robocze, itd.) muszą  
być niezwłocznie niszczone w niszczarkach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 

 
3) zasada czystego ekranu 

Przed opuszczeniem stanowiska pracy dostęp do komputera należy zablokować,  
a po zakończeniu pracy komputer należy wyłączyć. Szybka blokada komputera może 
zostać wykonana poprzez równoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera klawiszy:  
WinKey + L (Windows)  /  Control ⌃- Command ⌘ - Q (MacOS) 

 
W trakcie pracy monitor komputera powinien być tak ustawiony, aby nie pozwalał  
na zapoznawanie się z wyświetlanymi treściami przez osoby postronne, nieupoważnione. 

https://szpitalzdrowia.pl/dane-osobowe-rodo-i-newsletter/
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4) zasada czystego kosza 
Zabronione jest wyrzucanie dokumentów papierowych lub innych nośników zawierających 
dane osobowe do kosza. 
Wszystkie zbędne dokumenty (wydruki, kopie, wersje robocze, itd.) muszą być niezwłocznie 
niszczone w niszczarkach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 

 
5) zasada czystej tablicy 

Po zakończonych zajęciach lub spotkaniach należy uprzątnąć/zabezpieczyć wszystkie 
materiały oraz wyczyścić tablice. 

30. Naruszenie ochrony danych osobowych, co to znaczy? 
 

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące  
do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
[Definicja – art. 4 pkt 12 RODO]  

 
Naruszenie poufności polega na ujawnieniu danych osobowej nieuprawnionej osobie. 

 
Naruszenie dostępności polega na czasowej bądź trwałej utracie lub zniszczeniu danych 
osobowych.  

 
Naruszenie integralności polega na zmianie treści danych osobowych w sposób nieautoryzowany. 

 

  
 
 Przykładami naruszeń mogą być: 
 

 Umożliwienie wglądu do dokumentacji medycznej osobom nieuprawnionym 
 

Zabroniony jest wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów Szpitala przez osoby,  
które nie są do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 Udostępnienie dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia osobom 
nieuprawnionym 

 
Zabronione jest udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o pacjentach (danych 
osobowych pacjentów) osobom i podmiotom nieuprawnionym, niezgodnie z ustawą  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

 Pozostawienie dokumentów zawierających dane osobowe, w tym dokumentacji 
medycznej  w miejscach bez nadzoru  

 
 Dokumenty zawierające dane osobowe pacjentów powinny być zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi przez osoby nieuprawnione. 
Dokumenty, z których aktualnie nie korzystamy należy przechowywać w zamkniętych  
szafach, biurkach itp., obowiązuje zasada „czystego biurka”. 
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 Wyrzucenie dokumentów zawierających dane osobowe do kosza 
 

Zabronione jest usuwanie dokumentów papierowych zawierających dane osobowe 
poprzez wyrzucanie tych dokumentów do kosza. 
Wszystkie zbędne dokumenty (wydruki, kopie, wersje robocze, itd.) muszą  
być niezwłocznie niszczone w niszczarkach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, 
zgodnie z obowiązującą zasadą „czystego kosza”. 

 

 Udostępnienie identyfikatora i hasła do systemu informatycznego innej osobie 
 

Nie wolno udostępniać identyfikatorów i haseł do systemu informatycznego innym 
osobom, w tym także innym pracownikom lub studentom/praktykantom. 
Nie wolno korzystać z systemu informatycznego Szpitala, jeśli nie mamy do tego 
odpowiednich uprawnień. Zabronione jest korzystanie z kont należących do innych 
użytkowników. 

 

 Wyniesienie dokumentacji medycznej przez Studenta/Praktykanta poza Szpital 
 

Zabronione jest wynoszenie przez Studentów/Praktykantów  dokumentów należących  
do Szpitala, w tym dokumentacji medycznej/dokumentów zawierających dane osobowe 
(oryginałów, kopii, wersji elektronicznych) bądź ich przesyłania drogą elektroniczną. 

 

 Korzystanie z identyfikatora i hasła do systemu informatycznego innej osoby 
 

Nie wolno korzystać z systemu informatycznego Szpitala, jeśli nie mamy do tego 
odpowiednich uprawnień. Zabronione jest korzystanie z kont należących do innych 
użytkowników. 

 

 Zapisywanie danych na prywatnych nośnikach 
 

Zabronione jest zapisywanie i przechowywanie danych osobowych pacjentów  
na prywatnych nośnikach (np. pendrive, płyty cd, dyski zewnętrzne). 

 

 Zniszczenia fizyczne (pożar, zalanie, zniszczenie dokumentów/nośników lub urządzeń) 
 

 Kradzież dokumentów, nośników, sprzętu komputerowego, urządzeń 
 

31. Co zrobić w przypadku podejrzenia/stwierdzenia naruszenia ochrony 

danych osobowych? 
 

W przypadku podejrzenia/stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy: 

 niezwłocznie zgłosić Inspektorowi ochrony danych podejrzenie/stwierdzenie naruszenia 
ochrony danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  
w Krakowie: 
adres e-mail: iod@usdk.pl ; bezpośredni nr telefonu  (12) 333 94 09, 
wewnętrzny nr telefonu 4409; miejsce pracy w Szpitalu: pokój ML-03. 

 niezwłocznie powiadomić  również Dyrektora Szpitala (Administratora) oraz Opiekuna 
grupy. 
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 powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić ustalenie okoliczności 
naruszenia, jednakże np. w przypadku znalezienia na terenie Szpitala niezabezpieczonych 
dokumentów zawierających dane osobowe, w tym dokumentacji medycznej, jak również 
jej kopii, wydruków, itp., należy je zabezpieczyć, aby informacje zawarte w dokumentacji 
nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym. 

 współpracować z IOD w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia ochrony 
danych osobowych. 

 
W zgłoszeniu podejrzenia/stwierdzenia naruszenia należy wskazać: 

 datę, godzinę zdarzenia; 

 miejsce wystąpienia incydentu; 

 opis zaistniałego incydentu; 

 wskazać przyczynę lub potencjalną przyczynę wystąpienia incydentu/naruszenia; 

 ustalić możliwe skutki wynikające z naruszenia; 

 opisać dotychczasowe działania w związku z incydentem; 

 wskazać znane danej osobie sposoby zabezpieczenia danych osobowych. 
 

32. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych 
 

Wobec wszystkich osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych mają zastosowanie 
przepisy o odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 
(nielegalne przetwarzanie danych osobowych). 

 

 

 
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa danych osobowych, w tym Studenci/Praktykanci, 
mogą ponosić sankcje karne na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. 
Osoby niebędące pracownikami Szpitala, w tym Studenci/Praktykanci, ponoszą wobec Szpitala 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  
 
 
 

Brzmienie art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: 
 
„1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich 
przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat dwóch. 
  
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności 
lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności  albo pozbawienia 
wolności do lat trzech”. 
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33. Podstawowe obowiązki Studentów/Praktykantów: 
 

Studenci/Praktykanci odbywający zajęcia na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  
w Krakowie zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów zawierających  
co najmniej:  imię i nazwisko, nazwę uczelni i kierunek kształcenia. 

 
Studenci/Praktykanci mogą przebywać w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane 
osobowe, wyłącznie w obecności Personelu Szpitala. 

 
Studenci/Praktykanci są zobowiązani w szczególności do zapoznania się z: 

 ogólnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,  
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; 

 regulacjami wewnętrznymi Szpitala wskazanymi przez opiekuna grupy, w szczególności  
z zakresu ochrony danych osobowych, dokumentacji medycznej oraz bezpieczeństwa 
informacji 

 
Studenci/Praktykanci są zobowiązani w szczególności do przestrzegania zasad ochrony danych 
osobowych obowiązujących w Szpitalu wynikających z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,  
w tym: 

 zachowania należytej staranności w celu ochrony danych osobowych; 

 zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez 
ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją  
lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w tym stosowanie 
wymaganych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych 
osobowych; 

 zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z uczestnictwem  
w zajęciach na terenie Szpitala (bez względu na sposób ich uzyskania – pisemny, 
elektroniczny, ustny), zarówno w trakcie odbywania zajęć jak również po ich zakończeniu. 
Zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych dotyczących pacjenta ma zastosowanie 
również po śmierci pacjenta; 

 przeciwdziałania naruszeniom ochrony danych osobowych oraz zgłaszanie przypadków 
naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych. 

 

 
Studenci/Praktykanci są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, regulacji 
wewnętrznych oraz zarządzeń i komunikatów wydanych przez Dyrektora Szpitala dotyczących 
zabezpieczenia danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej. 
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Materiały źródłowe 
 
1. Akty prawne: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1); 

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19); 

3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2020.295 t. j.); 
4) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

(Dz.U. 2020.849 t. j.); 
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020.666). 
2. Inne:  

1) Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243),  
https://www.uodo.gov.pl/pl/3/1348; 

2) Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, 
(WP 250), https://www.uodo.gov.pl/pl/3/1345; 

3) „Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych”, 
https://uodo.gov.pl/pl/134/1029;   

4)  „Czy jesteś gotowy na RODO?” – https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520281/10255; 
5) „Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku?” – poradnik GIODO, 

https://uodo.gov.pl/pl/123/208. 
 

https://www.uodo.gov.pl/pl/3/1348
https://www.uodo.gov.pl/pl/3/1345
https://uodo.gov.pl/pl/134/1029
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520281/10255
https://uodo.gov.pl/pl/123/208

