
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 
w tym ochrona danych osobowych

- podstawowe pojęcia i informacje



System ochrony danych osobowych

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

Uchylono 
dotychczas 

obowiązującą 
ustawę z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych 
osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 95/46/WE 

(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, 
w skrócie RODO) 

(data rozpoczęcia stosowania: 25.05.2018 r.).



Dane osobowe

Dane osobowe – oznaczają 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.

Dane osobowe stanowią informacje w formie komunikatów (niezależnie od sposobu ich utrwalenia), np. w formie:

• liter,
• słów,
• dźwięków,
• fotografii,
• zdjęć rentgenowskich,
• DNA

Zapamiętaj:

Danymi osobowymi mogą być informacje odnoszące się do każdego aspektu 
życia danej osoby, jej życia zawodowego, prywatnego, wiedzy, wykształcenia 
lub cech charakteru.



Dane osobowe

Przykłady osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania:

• Kierownik Działu Aparatury Medycznej UCK
• Inspektor Ochrony Danych UCK
• Monika, odpowiedzialna za System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji UCK
• jkraszewski@uck.gda.pl
• Ordynator KOR UCK
• Dyrektor Naczelny UCK
• Aleksandra D., Prezydent Miasta Gdańska
• wokalistka zespołu „Hey”
• pisarka, autorka sagi o Fjällbace
• Dyrektor generalny Tesla Inc.
• reżyser, laureat nagrody Akademii Filmowej (Oscary) za 2021 r.
• Anna L., trenerka personalna, żona znanego polskiego piłkarza

Tożsamość tych 
osób znasz lub 
bez problemu 

ustalisz.



Dane osobowe „zwykłe” i szczególnej kategorii

Dane osobowe „zwykłe”

(katalog otwarty)

Art. 6 RODO

Dane osobowe 
szczególnej kategorii

(katalog zamknięty)

Art. 9 RODO

- dane ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne

- dane ujawniające poglądy polityczne

- dane ujawniające przekonania religijne lub 
światopoglądowe

- dane ujawniające przynależność do związków 
zawodowych

- dane genetyczne

- dane biometryczne (jednoznacznie 
identyfikujące osobę fizyczną)

- dane dotyczące zdrowia

- dane dotyczące seksualności 
lub orientacji seksualnej

Co do zasady, 
istnieje zakaz 
przetwarzania 

danych 
szczególnej 

kategorii



Dane dotyczące zdrowia

Dane dotyczące zdrowia

W tym dane o 
korzystaniu z usług 
opieki zdrowotnej 

– ujawniające 
informacje o jej 
stanie zdrowia

Dane o zdrowiu 
fizycznym osoby 

fizycznej

Dane o zdrowiu 
psychicznym osoby 

fizycznej

Ważne!

Zapamiętaj:

• Nie wywołuj 
pacjenta po 
nazwisku do 
gabinetu 
specjalistycznego

• Nie przechowuj 
dokumentacji 
medycznej 
w miejscu 
widocznym dla osób 
nieuprawnionych. 

Ujawnić mogłoby to 
podlegające szczególnej 
ochronie informacje o 
jej stanie zdrowia.

Przykłady:

• informacje zbierane podczas 
rejestracji pacjenta do usług 
opieki zdrowotnej lub podczas 
świadczenia usług opieki 
zdrowotnej

• oznaczenie przypisane danej 
osobie fizycznej w celu 
jednoznacznego 
zidentyfikowania tej osoby 
fizycznej dla celów zdrowotnych 
(np. numer księgi głównej)

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

• wszelkie informacje o 
przebytych lub aktualnych 
chorobach



Czy RODO ma zastosowanie do osoby zmarłej?

Motyw 27 RODO:

RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy
o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych.

Wnioski:

• odmowę udzielania informacji na temat osób zmarłych z powołaniem się na RODO należy uznać za
nieuzasadnioną (adekwatne stanowisko wyraził GIODO na gruncie nieobowiązującej już ustawy o ochronie
danych osobowych),

• w przypadku wykorzystania danych osób zmarłych (np. przesyłania ulotek reklamowych adresowanych do
nieżyjącej osoby), osobom bliskim, których dobra osobiste tj. na przykład kult pamięci o osobie zmarłej,
zostały naruszone przysługuje prawo wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu powszechnego.



Motyw 35 RODO

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 zbieranie 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 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.



Motyw 35 RODO

Art. 9 ust. 2 lit. h 
RODO Odpowiednie 
zastosowanie do tzw. 

danych zwykłych 
zbieranych podczas 
rejestracji do usług 
opieki zdrowotnej 

Numer

Symbol

Oznaczenie przypisane danej 
osobie fizycznej w celu jej 

jednoznacznego 
zidentyfikowania 



Dane genetyczne, dane biometryczne 
(art. 4 ust. 13 i 14 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 biometryczne – oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania
technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz
umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub
dane daktyloskopijne.



Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 pkt 2 RODO)

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: 

Przetwarzanie Zbieranie Utrwalanie Organizowanie

Porządkowanie Przechowywanie
Adaptowanie lub 
modyfikowanie

Pobieranie

Przeglądanie Wykorzystywanie
Ujawnianie 

poprzez przesłanie

Rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju 

udostępnianie

Dopasowywanie 
lub łączenie

Ograniczanie Usuwanie Niszczenie



Organ Nadzorczy, Administrator

Organ Nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo 
członkowskie [UE] zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO). 

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 (…)

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

OSOBOWYCH

(ADO)



Podmiot przetwarzający (procesor)

Podmiot przetwarzający (potocznie procesor) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, 
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe 
w imieniu administratora.

Firma archiwizująca 
dokumentację Szpitala

Firma świadcząca usługi 
informatyczne 

(np. wdrażająca system 
teleinformatyczny, 

świadcząca zewnętrzne 
usługi wsparcia)

Firma serwisująca sprzęt 
medyczny

Firma szkoleniowa 
przeprowadzająca szkolenie 

dla pracowników Szpitala

Zewnętrzne usługi księgowe
Zewnętrzne usługi kadrowo-

płacowe

Firma utylizująca nośniki 
informacji (np. 

dokumentację papierową, 
nośniki informatyczne)

„W imieniu 
administratora”?

Podwykonawca!

Wymagana umowa powierzenia 
danych osobowych



Zgodność z prawem przetwarzania. 
Podstawy przetwarzania danych osobowych

Art. 9 RODO

dotyczy danych 
osobowych 

szczególnej kategorii

Kiedy przetwarzanie danych jest dozwolone?

Art. 6 RODO

dotyczy 
„zwykłych” danych 

osobowych

Art. 10 RODO

Dotyczy danych 
odnoszących się do 

wyroków skazujących 
oraz czynów 
zabronionych 



„Zwykłe” dane osobowe (art. 6 RODO)

A) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie (…)

B) 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

C) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

D) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

E) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi 

F) przetwarzanie jest niezbędne do celów 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

Art. 6 ust. 1 RODO: Przetwarzanie tzw. „zwykłych” danych osobowych

jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 
warunków:



Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) 

A) osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę (…), chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego przewidują, iż (…) nie może uchylić zakazu (…)

B) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw (…) w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej 
(…)

C) przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub 
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody

D) 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 (…) 

E) przetwarzanie dotyczy danych osobowych upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą

F) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy

G) 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

Art. 9 ust. 2 RODO: Art. 9 ust. 1 RODO [mówiący o zakazie przetwarzania danych szczególnej kategorii] nie ma zastosowania, jeśli:

Przypadki, w których dozwolone jest 
przetwarzanie danych szczególnej kategorii 

(katalog zamknięty)



Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) c.d. 

Art. 9 ust. 2 RODO: Art. 9 ust. 1 RODO [mówiący o zakazie przetwarzania danych szczególnej kategorii] nie ma zastosowania, jeśli:

H) przetwarzanie jest niezbędne dla 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 RODO.

I) 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.

J) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych (…)



Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych

Prawo dostępu do danych

Prawo do sprostowania / uzupełnienia danych

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do tego, aby nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Należy spełnić obowiązek informacyjny



Zgodność z prawem przetwarzania. 
Podstawy przetwarzania w Polsce danych o stanie zdrowia

Obszar 
medyczny

Inne obszary



Przetwarzanie danych o stanie zdrowia:
regulacje prawne

OBSZAR 
MEDYCZNY

Ustawa o 
prawach 

pacjenta i 
Rzeczniku Praw 

Pacjenta

Ustawa o 
działalności 
leczniczej

Ustawa o 
zawodach 
lekarza i 

lekarz 
dentysty

Ustawa o 
zapobieganiu 

oraz zwalczaniu 
chorób 

zakaźnych u 
ludzi

Ustawa o 
świadczeniach 

opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 

środków 
publicznych

Inne
Rozporządzenie MZ w 

sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania

Ustawa o 
służbie 

medycyny 
pracy



Przetwarzanie danych o stanie zdrowia:
regulacje prawne

INNE 
OBSZARY

Ustawa Prawo 
Telekomunikacyjne

Ustawa o 
działalności 
leczniczej

Ustawa o 
rachunkowości Inne



Anonimizacja, Pseudonimizacja

Anonimizacja: Działanie polegające na nieodwracalnym uniemożliwieniu 
zidentyfikowania określonej osoby. W efekcie działań nie jest możliwe ustalenie jakiej 
osoby fizycznej dotyczy dana informacja. Informacja została pozbawiona cech 
identyfikacyjnych. Proces nieodwracalny (brak klucza umożliwiają odwrócenie tego 
procesu).

Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie 
można ich było przypisać już konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia 
dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są 
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej. Proces odwracalny. Istnieje klucz (pseudonim) umożliwiający 
odwrócenie tego procesu.

Anonim Pseudonim



Profilowanie

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej

jej sytuacji ekonomicznej

zdrowia

osobistych preferencji

zainteresowań

wiarygodności

zachowania

lokalizacji

przemieszczania się

Co o mnie 
wiedzą?

Skąd to wiedzą?
Jakie odczuję 

skutki?



Struktura Systemu SZBI, 
struktura ochrony danych osobowych

Struktura Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Struktura Ochrony Danych Osobowych

Najwyższe Kierownictwo

Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. 
SZBI

Administrator Danych Osobowych 
(ADO)

Inspektor Ochrony Danych
Właściciele zasobów/aktywów
- są jednocześnie Właścicielami ryzyk (np. kierownicy 
KO, osoby sprawujące samodzielne stanowiska

Administratorzy zasobów/aktywów

Pozostali pracownicy

Upoważnieni pracownicy
Przetwarzają dane osobowe zgodnie z nadanym przez Administratora 
Danych upoważnieniem (w zakresie uzasadnionym wykonywanymi 
obowiązkami)

Zespół ds. 
Bezpieczeństwa 

Informacji

Norma 
ISO/IEC 
27001

RODO



Upoważnieni pracownicy

Administrator oraz podmiot przetwarzający 
podejmują działania 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

Oświadczenie 

o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad 
ochrony danych oraz zachowaniu w tajemnicy 

tych danych

Przeszkolenie
Upoważnienie 

do przetwarzania  danych 
osobowych



Obowiązki ADO

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między 

innymi w stosownym przypadku:

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 

o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

odbywało się zgodnie z RODO 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 powyżej, obejmują 
wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony 

danych. 

Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania, 
o których mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzonego mechanizmu 

certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, może być 
wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez 

administratora ciążących na nim obowiązków

Art. 32 RODO Art. 24 RODO

A: pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych

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

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

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



Obowiązki ADO

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, 
uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się        

z przetwarzaniem, w szczególności wynikające               
z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 

osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych.

Art. 32 RODO c.d.

Poufność Integralność Dostępność Bezpieczeństwo 
informacji

A: polityka ochrony danych (art. 24 RODO)

B: rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO)

C: dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych (art. 33-34 RODO)

D: dokumentacja oceny skutków przetwarzania danych osobowych (art. 35 RODO)

E: klauzule informacyjne (art. 13 i 14 RODO)

F: umowy powierzenia danych osobowych (art. 28 RODO)

G: dokumentacja Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) (art. 37 RODO)

H: procedura realizacji żądań podmiotu danych (art. 12)

I: klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli ma zastosowanie) (art. 12)

Obowiązki dokumentacyjne Administratora 
Danych Osobowych



Odpowiedzialność za zasoby/aktywa

Każdy pracownik odpowiada za powierzone mu zasoby/aktywa (sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie, dokumentację papierową itp.). 

Zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie przetwarzanych 
informacji, zwłaszcza przed dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz przed ich 
zniszczeniem. Zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas jego 
transportu, przechowywania i użytkowania nośnika informacji.

Zasoby/aktywa te przeznaczone są – co do zasady - wyłącznie do realizacji celów 
służbowych. Wykorzystanie ich do celów prywatnych możliwe jest jedynie w przypadkach 
określonych regulacjami wewnętrznymi UCK.



Privacy by design (art. 25 ust. 1 RODO) 

Uwzględnianie ochrony danych osobowych w fazie projektowania 
(privacy by design) 

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 RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Zarządzanie ryzykiem, 
ocena skutków



Privacy by default (art. 25 ust. 2 RODO)

Domyślna ochrona danych (privacy by default) 

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 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, 

• zakresu ich przetwarzania, 

• okresu ich przechowywania,

• ich dostępności. 

W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane 
bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych. 



Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to skoordynowane działania odnoszące się do kierowania i nadzorowania UCK w odniesieniu do ryzyka 
jest realizowane w oparciu o:
a) integrację z procesami zarządzania UCK, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań kontroli zarządczej,
b) model PDCA („Plan” – „Do” – „Check” – „Act”), zwany również cyklem Deminga, który zakłada czteroetapową sekwencję 
prac lub działań (fazę planowania, fazę wykonania, fazę sprawdzania, fazę działania), a tym samym pozwala na odpowiednie 
nimi zarządzanie oraz nadzorowanie ich stanu realizacji,
c) przypisanie ról i odpowiedzialności,
d) proporcjonalność podejmowanych działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności.

Korzyści z zarządzania ryzykiem:
- obniżenie lub likwidacja ryzyka na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach działalności UCK,
- zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów w zakresie prowadzonej przez UCK działalności 
(minimalizacji strat i maksymalizacji możliwości),
- zapewnienie Najwyższemu Kierownictwu informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań,
- usprawnienie procesu planowania (poprzez zapewnienie możliwie jak najszybszej identyfikacji ryzyka oraz szans związanych z 
planowaną działalnością UCK wraz z oceną ich wpływu na funkcjonowanie UCK),
- bardziej świadome podejmowanie decyzji,
- zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej,
- niezwłoczne reagowanie na sytuacje kryzysowe.



Zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji

Zdarzenia 
związane z bezpieczeństwem informacji

Naruszenia bezpieczeństwa 
informacji 

(incydenty bezpieczeństwa 
informacji)

Naruszenia 
ochrony danych 

osobowych

Zdarzenia związane z bezpieczeństwem 
informacji stanowią:

1. Naruszenia bezpieczeństwa informacji
2. Pozostałe zdarzenia niemające cech 

naruszenia bezpieczeństwa informacji 
(słabości SZBI)

Słabości SZBI mogą doprowadzić do 
naruszenia bezpieczeństwa informacji



Naruszenie ochrony danych osobowych

„Naruszenie ochrony danych osobowych” – 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

Zgubienie nośnika 
informacji 

(np. dokumentacji 
medycznej, 
pendrive ’a)

Wywieszenie na 
drzwiach gabinetu 
nazwisk pacjentów 

zarejestrowanych na 
dany dzień do 

Poradni

Nieautoryzowany 
dostęp do danych na 
skutek przełamania 

zabezpieczeń
(np. atak hakerski) 

Wydanie pacjentowi 
dokumentacji 

medycznej 
zawierającej dane 
innego pacjenta

Uzyskanie dostępu 
przez pacjenta UCK do 

dokumentacji 
medycznej innego 
pacjenta UCK na 

skutek jej 
pozostawienia przez 

pracownika bez 
nadzoru

Udzielenie 
informacji 

o pacjencie osobie 
nieuprawnionej

Wysłanie 
wiadomości 

e-mail do błędnego 
adresata

(np. laptopa, 
dokumentacji 
medycznej)

Kradzież nośnika 
informacji 

zawierającego dane 
osobowe

(np. laptopa, 
dokumentacji 
medycznej)

Wywołanie pacjenta 
po nazwisku do 

Poradni 
specjalistycznej

Brak dostępu do 
danych –

nieautoryzowane 
wyniesienie przez 

pracownika  
dokumentacji do 

domu



Zgłaszanie naruszeń Organowi Nadzorczemu

Art. 33 ust. 1 i 2 RODO

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 właściwemu zgodnie z art. 55, 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.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi.



Wyłączenie zgłoszenia naruszenia

Zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą 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.



Powiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą

Motyw 86 RODO 

Administrator powinien bez zbędnej zwłoki poinformować osobę, której dane dotyczą,
o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności tej osoby, tak aby umożliwić tej sobie podjęcie niezbędnych
działań zapobiegawczych. Informacja taka powinna zawierać opis charakteru naruszenia
ochrony danych osobowych oraz zalecenia dla danej osoby fizycznej co do minimalizacji
potencjalnych niekorzystnych skutków. Informacje należy przekazywać (…) tak szybko, jak
jest to rozsądnie możliwe, w ścisłej współpracy z organem nadzorczym, z poszanowaniem
wskazówek przekazanych przez ten organ lub inne odpowiednie organy, takie jak organy
ścigania. Na przykład potrzeba zminimalizowania bezpośredniego ryzyka wystąpienia szkody
będzie wymagać niezwłocznego poinformowania osób, których dane dotyczą, natomiast
wdrożenie odpowiednich środków przeciwko takim samym lub podobnym naruszeniom
ochrony danych może uzasadniać późniejsze poinformowanie.



Odpowiedzialność za naruszenia

Odpowiedzialność
administracyjna

administracyjna kara pieniężna 
do 20 mln. EUR lub 4 % 

całkowitego rocznego obrotu 
przedsiębiorstwa – zastosowanie 

ma kara wyższa

UODO: podmioty publiczne – do 100 tys. zł.

Odpowiedzialność
karna

Odpowiedzialność 
cywilnoprawna
(odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Odpowiedzialność
dyscyplinarnaRoszczenie cywilnoprawne

Kara nałożona przez UODO



Dziękuję za uwagę

Monika Golubska

Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Inspektor Ochrony Danych

mgolubska@uck.gda.pl
tel. 58 349 21 73


