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1. Informacje ogó lne
A. Zakres zastosowania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane też
RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo
zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych
stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.

Co to oznacza?
Rozporządzenie będzie stosowane do wszelkich operacji wykonywanych na INFORMACJACH o
ZIDENTYFIKOWANEJ OSOBIE FIZYCZNEJ, ale też na INFORMACJACH o MOŻLIWEJ DO
ZIDENTYFIKOWANIA OSOBIE FIZYCZNEJ.

Czym są zatem dane osobowe?
Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 1 RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o
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 lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Jakie są konieczne do spełnienia warunki (minimum) aby uznać informację za dane osobowe:
1. Powinna nam coś komunikować na temat osoby, do której się odnosi
2. Powinna odnosić się do osoby fizycznej
3. Osoba fizyczna powinna być zidentyfikowana albo możliwa do zidentyfikowania

Dane osobowe mogą być zwykłe bądź należeć do szczególnej kategorii
danych osobowych (art. 9 RODO).
Dane osobowe szczególnych kategorii to rozbudowana kategoria danych wrażliwych (sensytywnych).
To informacje dotyczące danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
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oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej tej osoby.
Przez pojęcie „danych dotyczących zdrowia”, należy rozumieć dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub
psychicznym osoby fizycznej w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej ujawniające informacje o
stanie jej zdrowia.
Warto dodać, że z treści motywu 35 RODO wynika, że: „do danych osobowych dotyczących zdrowia
należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, 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, jak to określa
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE (9); numer, symbol lub oznaczenie
przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do
celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub
płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje,
na przykład 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”.

Dane osobowe przetwarzane w placówce medycznej:



Dane związane z udzielaniem świadczeń medycznych
Dane osobowe pracowników i innych osób współpracujących

Kiedy RODO nie musi być stosowane:






Do przetwarzania danych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii Europejskiej,
przetwarzania danych przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań
wchodzących w zakres polityki dotyczącej kontroli granicznej, azylu i migracji (o której mowa
w tytule V rozdział 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub
domowym charakterze,
do danych osób zmarłych.
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B. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Przepisy RODO nałożyły na administratorów danych, którymi są
również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, nowe
obowiązki.
Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
Oznacza, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie w sposób przejrzysty
dla osoby, której dane dotyczą.

Zasada ograniczonego celu
Oznacza, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, przy czym przyjmuje się, że dalsze
przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami, pod
warunkiem wdrożenia środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających poszanowanie
zasady minimalizacji danych; środki te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala
ona realizować powyższe cele.

Zasada minimalizacji danych
Oznacza, że zbierane dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

Zasada prawidłowości
Oznacza, że dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć
wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich
przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane

Zasada ograniczonego przechowywania
Oznacza, że dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,
której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane, przy czym dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych, pod warunkiem wdrożenia środków technicznych oraz
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organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych; środki te mogą też
obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala ona realizować powyższe cele.

Zasada integralności i poufności
Oznacza, że dane osobowe muszą być przetwarzane 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.

D. Ogó lne warunki przetwarzania danych
Rozporządzenie uznaje przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem, jeżeli:
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, (powyższe nie dotyczy sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; z wyłączniem przetwarzania,
którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich ustawowych zadań).

E. Warunki przetwarzania danych szczegó lnie wraż liwych
Rozporządzenie wprost zabrania przetwarzania danych szczególnych kategorii, tzw. danych
wrażliwych. Zakaz ten nie ma jednakże charakteru bezwzględnego.
Powyższy zakaz nie dotyczy w przypadku, w którym spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:



osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo
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państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić
zakazu, o którym mowa w ust. 1;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na
mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia
praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny
niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub
związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub
byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w
związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez
zgody osób, których dane dotyczą;
przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez
osobę, której dane dotyczą;
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i
przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotyczą;
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 lub zgodnie z umową z pracownikiem służby
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów
medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które
przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane
dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.
1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne
do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują
odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której
dane dotyczą.
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E. Prawa osoby, któ rej dane dotyczą
Prawo do informacji
Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas
pozyskiwania danych osobowych zobowiązany jest do podania tej osobie następujących informacji:

















swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane
kontaktowe swojego przedstawiciela;
gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją;
gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku
stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku
przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę
o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania
kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych;
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) –
informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym
lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana
do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane
dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa
powyżej.
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Powyższe nie znajdzie zastosowania wyłącznie w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami.
Jeżeli danych osobowych nie pozyskano natomiast od osoby, której dane dotyczą, administrator
zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą, poza ww. informacjami ponadto także źródła
pochodzenia jej danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – także czy pochodzą one ze źródeł
publicznie dostępnych.
W takiej sytuacji, administrator zobowiązany jest podać ww. informacje osobie, której dotyczą:
 w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając
na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą –
najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
 jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym
ujawnieniu.
Powyższe nie znajdzie zastosowania wyłącznie w przypadku gdy:
 osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
 udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku; lub o ile obowiązek ten może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów
takiego przetwarzania;
 pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki
chroniące;
 dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy
zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym
ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz następujących informacji:
 cele przetwarzania;
 kategorie odnośnych danych osobowych;
 informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
 w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
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informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle;
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz –
przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą.
jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Administrator jest zobowiązany do dostarczenia osobie, której dane dotyczą, kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie KOLEJNE KOPIE, o które zwróci się osoba,
której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych. Oznacza to, że pierwsza kopia dostarczana osobie nie może wiązać się z
żadną opłatą! Przy czym za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w
zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona. Jeżeli dokumentację udostępniono już w tym trybie za
dany okres, a wniosek dotyczy innego okresu, wcześniej nie objętego udostępnieniem, należy
dokumentację z nowego wniosku udostępnić także bezpłatnie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej,
informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii danych
nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w prowadzonej dokumentacji medycznej, to dostarczenie kopii
tych danych nie może być dokonane bez udostępnienia tej dokumentacji. Operacje wykonywane na
danych osobowych pacjentów odbywają się w szczególności w ramach sporządzania i prowadzenia
dokumentacji medycznej. Nie można zatem rozdzielić nośnika danych od samych danych. Ponadto nie
można ograniczać prawa z art. 15 ust. 3 RODO, a żądanie wydania kopii danych osobowych
przetwarzanych w dokumentacji medycznej powinno powodować powstanie obowiązku
udostępnienia pacjentowi wszystkich stron tej dokumentacji.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w
tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
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Obowiązek Administratora!
Z realizacją tego prawa wiążą się dwa dodatkowe obowiązki Administratora:
 poinformowanie o sprostowaniu każdego odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe,
chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, ALE TYLKO jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
 sposób przetwarzane;
 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
 innej podstawy prawnej przetwarzania;
 osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują
 nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
 administrator;
 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
 informacyjnego (tj. usług normalnie świadczonych za wynagrodzeniem, na odległość,
 drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług).
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to –
 biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w
tym środki techniczne, i jest on zobowiązany do poinformowania administratorów
przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci
usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Powyższe nie znajdzie zastosowania W ZAKRESIE W JAKIM PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE:
 do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
 z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego do celów
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
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celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni
realizację celów takiego przetwarzania; lub do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Obowiązek Administratora!
Z realizacją tego prawa wiążą się dwa dodatkowe obowiązki Administratora:
 poinformowanie o usunięciu danych osobowych każdego odbiorcy, któremu ujawniono
dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego
wysiłku.
 poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, ALE TYLKO jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem
przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Obowiązek Administratora!
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane
dotyczą, która żądała ograniczenia.
Obowiązek Administratora!
Z realizacją tego prawa wiążą się dwa dodatkowe obowiązki Administratora:
 poinformowanie o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych każdego odbiorcy,
któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku.
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poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, ALE TYLKO jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane
osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe.
Wykonanie prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do bycia
zapomnianym.
Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi. Prawo, o którym mowa powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i
wolności innych.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na:
 wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
 celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu
bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Od tego zakazu nie
ma zatem już wyjątku, jak wyżej.
Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją
o prawie do sprzeciwu oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy
2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem
zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo do niepodlegania decyzji,
zautomatyzowanym przetwarzaniu

która

opiera

się

na

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
 jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a
administratorem (wówczas administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do
uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i
do zakwestionowania tej decyzji);
 jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (wówczas administrator wdraża
właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której
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dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora,
do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).
Decyzje, o których mowa powyżej nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych
osobowych (danych wrażliwych), chyba że zastosowanie ma jeden z dopuszczalnych warunków i
istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane
dotyczą.

Prawo do informacji o naruszeniach
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o
takim naruszeniu. Jest to jednocześnie obowiązek administratora danych.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno jasnym i prostym językiem opisać charakter
naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawierać przynajmniej informacje o możliwych
konsekwencjach naruszenia i środki zapobiegawcze.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej nie jest wymagane, jeśli:
 administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te
zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności
środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu
do tych danych osobowych;
 administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
 wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych
osobowych, (krajowy) organ nadzorczy – biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że to naruszenie
ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko – może od niego tego zażądać lub może
stwierdzić, że spełniony został jeden z warunków uzasadniających odstąpienie od zawiadomienia.

Prawo uzyskiwania wyjaśniań oraz do przejrzystej komunikacji
Na gruncie rozporządzenia, administrator jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, aby w
zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w
szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wyżej
wymienionych informacji, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania.
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Administrator jest zobowiązany do udzielania ww. informacji się na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji
można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
Administrator zobowiązany jest do ułatwiania osobie, której dane dotyczą, wykonanie ww. praw.
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem ich
uzyskania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania
administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem
przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w
miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane
dotyczą, zażąda innej formy.
Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to
niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane
dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Część z informacji, których udziela się
osobom, których dane dotyczą (dot. to np. celu przetwarzania) można opatrzyć standardowymi
znakami graficznymi (ikonami), które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens
zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie, muszą się nadawać do
odczytu maszynowego.

F. Szczegó lne zasady uzyskiwania zgó d na przetwarzanie
danych osobowych
Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża
odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby,
których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład
formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.
Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na
wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym
oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane
dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody.
Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub
w tych samych celach.
Kancelaria Prawa THRON M. Sarzyńska i S-ka Spółka Komandytowa
ul. Przestrzenna 48/3, Wrocław, tel. 71 792 79 92 www.thron.pl mail: projekt@thron.pl
Materiał szkoleniowy przeznaczony dla uczestników szkolenia „Wdrożenie i stosowanie zasad
ochrony danych osobowych wynikających z RODO z uwzględnieniem placówek medycznych”.

Kancelaria Prawna THRON M. Sarzyńska i S-ka Spółka komandytowa

Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie,
zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której
dotyczy. W takiej sytuacji administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą,
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych
kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od
pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego
rozporządzenia nie jest wiążąca.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.
Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między
innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie
usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
Szczególnej ochrony danych osobowych wymagają dzieci, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka,
konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych
osobowych. Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do
wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili
osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy
korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich.
Zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nie powinna być konieczna w przypadku
usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku.
W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z
prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach,
gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad
dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody (co nie wpływa na ogólne przepisy prawa umów
państw członkowskich, takie jak przepisy o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka).
Polska przewidziała niższą granicę wiekową (13 lat), gdy na przetwarzanie danych osobowych dziecka
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w usługach społeczeństwa informacyjnego konieczne będzie uzyskanie zgody rodzica bądź opiekuna
prawnego.
W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne
starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła
zgodę lub ją zaaprobowała.

G. Obowiązki administratora.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator
zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa powyżej,
powinny obejmować wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator –
zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania –wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu
skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania
przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz
chronić prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia
każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych
osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W
szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji
danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

Współadministratorzy
Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni
współadministratorami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób
określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków
wynikających z rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której
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dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji,
chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego,
któremu administratorzy ci podlegają. W uzgodnieniach można wskazać punkt kontaktowy dla osób,
których dane dotyczą. Uzgodnienia, o których mowa powyżej, należycie odzwierciedlają odpowiednie
zakresy obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane
dotyczą. Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą. Niezależnie
od uzgodnień, o których mowa powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące
jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego z administratorów

Podmiot przetwarzający
Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług
takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego
rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu
prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot
przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i
prawa administratora. Ta umowa lub inny instrument prawny stanowią w szczególności, że podmiot
przetwarzający:
 przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co
dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny;
 zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy;
 podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa przetwarzania;
 przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
 biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III rozporządzenia;
 uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia;
 po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji
administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
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istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych;
udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji, i przyczynia się do nich.

Rejestr czynności przetwarzania
Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora zobowiązani są do
wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W
rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
 imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich
współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz
inspektora ochrony danych;
 cele przetwarzania;
 opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców
w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w
przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia,
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o
których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia.
Każdy podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu
przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w
imieniu administratora, zawierający następujące informacje:
 imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów
przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot
przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu
przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
 kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
 gdy ma to zastosowanie –przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a
w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia,
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o
których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia.
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Rejestry, o których mowa powyżej, powinny mieć formę pisemną lub formę elektroniczną.
Administrator lub podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel
administratora lub podmiotu przetwarzającego udostępniają rejestr na żądanie organu nadzorczego.

Administrator oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do podejmowania działań w celu
zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu
przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

H. Zgłaszanie naruszenia danych organowi nadzorczemu
RODO definiuje naruszenie bezpieczeństwa jako zdarzenie prowadzące do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Przykładowo można wskazać na nieuprawniony
dostęp do programu służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej, zagubienie papierowej
dokumentacji medycznej pacjenta, przekazanie dokumentacji medycznej osobie nieuprawnionej,
uszkodzenie serwera służącego do przechowywania danych osobowych, zniszczenie dokumentacji
medycznej przed upływem wymaganego przepisami okresu jej przechowywania, wyciek danych
w wyniku ataku hakerskiego.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę
możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi
nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych.
Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie
przyczyn opóźnienia.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi co najmniej:
 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;
 zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
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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.

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można je udzielać
sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
Administrator jest zobowiązany dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w
tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
Niezależnie od powyższego, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia
ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje o możliwych konsekwencjach
naruszenia i środki zapobiegawcze.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
 administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te
zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności
środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu
do tych danych osobowych;
 administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
 wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych
osobowych, organ nadzorczy – biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony
danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko – może od niego tego zażądać lub może stwierdzić, że
spełniony został jeden z warunków uzasadniających odstąpienie zawiadomienia.

I. Inspektor danych osobowych
Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
 przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach
przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i
systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
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główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu
na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

RODO wymaga zatem powołania IODO w każdym przypadku, gdy główna działalność administratora
polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych. Kluczowe są tu słowa „główna
działalność” i „duża skala przetwarzania danych”.
W świetle prac grupy roboczej działającej przy Generalnym Inspektorze Danych Osobowych z
obowiązku powoływania inspektorów mają być zwolnione indywidualne praktyki lekarskie.
Również RODO wskazuje, iż obowiązek powołania inspektora nie będzie co do zasady dotyczył
administratora będącego pojedynczym lekarzem.
Na obecnym etapie można natomiast wstępnie założyć, że obowiązek powołania inspektorów będzie
dotyczył wszystkich podmiotów leczniczych. Dyskusyjna może być jedynie kwestia działania
inspektorów w małych podmiotach (jedno- lub dwuosobowych) oraz w grupowych praktykach
lekarskich.
Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu
przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Inspektorem
może być zarówno pracownik, jak i podmiot zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorcy. Nie może być
nim jedynie sam administrator z uwagi na konieczność zachowania niezależności IODO. RODO
nie wprowadza jednak żadnych szczególnych wymogów kwalifikacyjnych dla osoby sprawującej taką
funkcję, poza wskazaniem, iż musi ona posiadać wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie
ochrony danych.

Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by inspektor ochrony danych był właściwie i
niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez
niego zadań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia, zapewniając mu zasoby niezbędne do
wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby
niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by inspektor ochrony danych nie otrzymywał
instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. Nie jest on odwoływany ani karany przez
administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań.
Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub
podmiotu przetwarzającego.
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Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
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 może wykonywać inne zadania i obowiązki.
Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały
konfliktu interesów.

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych:








informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich, ochronie danych i
doradzanie im w tej sprawie;
monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych 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;
udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie
jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
współpraca z organem nadzorczym;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia,
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

J. Srodki ochrony prawnej
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
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domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza
rozporządzenie.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach
rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy
art. 78 rozporządzenia.

Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko
organowi nadzorczemu
Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
Prawo do odszkodowania
Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego
rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego
odszkodowanie za poniesioną szkodę.
Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane
przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody
spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które niniejsze
rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z
prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.
Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności, o której mowa
powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło
do powstania szkody.
Jeżeli w tym samym przetwarzaniu uczestniczy więcej niż jeden administrator lub podmiot
przetwarzający lub uczestniczy w nim zarówno administrator jak i podmiot przetwarzający i
odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za
całą szkodę, tak by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania.
Administrator lub podmiot przetwarzający, który zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę,
ma prawo żądania od pozostałych administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy
uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części
szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność.
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Sankcje administracyjne – administracyjne kary pieniężne
Administracyjne kary pieniężne nakłada się, zależnie od okoliczności każdego indywidualnego
przypadku, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 lit. a)–h) oraz j)
rozporządzenia (czyli oprócz lub zamiast tzw. uprawnień naprawczych organu nadzorczego).
Decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną, oraz ustalając jej wysokość, zwraca się w
każdym indywidualnym przypadku należytą uwagę na:
 charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu
danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru
poniesionej przez nie szkody;
 umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;
 działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania
szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą;
 stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem
środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich na mocy art. 25 i 32
rozporządzenia;
 wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu
przetwarzającego;
 stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego
ewentualnych negatywnych skutków;
 kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie;
 sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim
zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie;
 jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały
wcześniej zastosowane w tej samej sprawie środki, o których mowa w art. 58 ust. 2
rozporządzenia – przestrzeganie tych środków;
 stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania na mocy art. 40 lub zatwierdzonych
mechanizmów certyfikacji na mocy art. 42 rozporządzenia; oraz
 wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy,
takie jak osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe
lub uniknięte straty.
Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający narusza umyślnie lub nieumyślnie w ramach tych
samych lub powiązanych operacji przetwarzania kilka przepisów niniejszego rozporządzenia, całkowita
wysokość administracyjnej kary pieniężnej nie przekracza wysokości kary za najpoważniejsze
naruszenie.
Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają administracyjnej karze pieniężnej

w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 %
jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa:
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obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 8
(wyrażenie zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego), 11
(przetwarzanie niewymagające identyfikacji), 25 –39 (obowiązki administratora) oraz 42 i 43
rozporządzenia;
obowiązków podmiotu certyfikującego, o których mowa w art. 42 oraz 43 rozporządzenia;
obowiązków podmiotu monitorującego, o których mowa w art. 41 ust. 4 rozporządzenia.

Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają administracyjnej karze pieniężnej

w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4
% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa:







podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o których to zasadach i
warunkach mowa w art. 5 (zasady przetwarzania danych osobowych), 6 (zgodność
przetwarzania z prawem), 7 (warunki wyrażenia zgody) oraz 9 (przetwarzanie szczególnych
kategorii danych) rozporządzenia;
praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 12–22 rozporządzenia;
przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej, o którym to przekazywaniu mowa w art. 44–49 rozporządzenia;
wszelkich obowiązków wynikających z prawa państwa członkowskiego przyjętego na
podstawie rozdziału IX rozporządzenia;
nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub
zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust.
2 lub niezapewnienia dostępu skutkującego naruszeniem art. 58 ust. 1 rozporządzenia.

Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2
rozporządzenia, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w
przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z
poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
Opracowała:
r.pr. Teodora Ciesielska
Wrocław, 15.09.2018 r.
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