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Medyczne Centrum Usługowo Szkoleniowe ART&MED w Kaliszu, uprzejmie informuje, że  

dnia  30-03-2017; w godz.  10:00 – 15:00  
odbędzie się szkolenie  

dla pracowników podmiotów leczniczych 
 

Ochrona danych osobowych medycznych  
– dziś i w przyszłości –  

wyzwania w świetle reformy ochrony danych osobowych (RODO) 
 
Miejsce szkolenia:  
Medyczne Centrum Usługowo Szkoleniowe ART&MED;  62-800 Kalisz ul. Winiarska 12 
 

Ekspert prowadzący szkolenie:  
Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu  Orzecznictwa Legislacji  i Skarg Biura GIODO  
                            Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie  
 
Szkolenie adresowane jest do osób administrujących i przetwarzających dane osobowe w podmiotach 

leczniczych np.: pielęgniarek, położnych, lekarzy, kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz 
pracowników działów kadr, sekretariatów itp. a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką 

ochrony medycznych danych osobowych. Szczegółowy program szkolenia w załączeniu. 
 

 
 
Podczas szkolenia Uczestnicy:  

 uzyskają aktualną wiedzę o aspektach praktycznych i prawnych ochrony danych osobowych            
w podmiotach leczniczych 

 poznają przepisy obowiązujące obecnie, jak i nowe – opublikowane już 4.05.2016 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119, które zaczną obowiązywać             
od 25 maja 2018 r.  

 poznają  sposoby efektywnego stosowania dotychczasowych przepisów oraz  dostosowania  
podmiotów leczniczych do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 

medycznych 

  poznają zasady przygotowania podmiotu medycznego do kontroli GIODO 

 
 

Po zakończeniu szkolenia  każdy  Uczestnik  otrzyma  
 imienne  zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. 

 

Cena szkolenia wynosi 300,00 zł brutto /od osoby  Nie doliczamy VAT  

Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat. 

 

Zgłoszenia przyjmuje: 
Dział Szkoleń Medycznego Centrum Usługowo Szkoleniowego ART&MED  w Kaliszu 
tel.: 62 594 11 11; tel. mob.: 734441333;  

e-mail: szkolenia-artmed-kalisz@wp.pl oraz szkolenia@artmed.kalisz.pl 

 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność (opłaconych) zgłoszeń!  
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu!  
Zapraszamy!  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
mailto:szkolenia-artmed-kalisz@wp.pl
mailto:szkolenia@artmed.kalisz.pl
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Program szkolenia 

9:30-10:00 – rejestracja uczestników  

10:00 – rozpoczęcie szkolenia 

 
1. Ochrona danych medycznych 

 
a. zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów o  ochronie danych osobowych – nowe pojęcia               

    i definicje  RODO (dane o stanie zdrowia, współadministrator, dane biometryczne,  

   pseudonimizacja, przedsiębiorca, itd.) 
b. kształtowanie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do  

    nowoczesnych technik pozyskiwania i utrwalania danych osobowych  
c. identyfikacja danych i zbiorów danych osobowych znajdujących się w zasobach podmiotów  

   leczniczych 

 
2. Rola i kompetencje GIODO 

 
a. nowe uprawnienia  i zadania GIODO jako organu nadzorczego w świetle przepisów RODO 
b. praktyka kontrolna - tryb wzruszania ustaleń pokontrolnych i decyzji pokontrolnych – stan   

    aktualny i po wejściu  życie RODO 
c.  tryb postępowania prowadzonego przed GIODO w  sprawach indywidualnych 

d. procedura upomnień i ostrzeżeń w toku postępowań prowadzonych przed GIODO i inne  

    konstrukcje nakazowe w świetle RODO 
f.  odszkodowania i administracyjne kary pieniężne – warunki  nakładania i egzekwowania  

g. proces certyfikacji 

 
3. Obowiązki administratora danych osobowych  

 
a. pozyskiwanie (gromadzenie) danych – warunki dopuszczalności w środowisku przepisów  
   branżowych dedykowanych danym medycznym  

b. przetwarzanie danych w ramach wideo nadzoru– aktualne problemy i w perspektywie RODO 
c. proces przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej 

d. identyfikacja pacjenta przez podmiot leczniczy (opaski, urządzenia RFID i in.) – zastosowanie  

   nowych technologii a prawo do prywatności 
e. retencja danych – przechowywanie danych medycznych, warunki dostępu do informacji o   

    pacjencie po jego śmierci 
f. przetwarzanie danych osobowych pracowników podmiotów  leczniczych – procedury  

   kontroli i nadzoru przez pracodawcę w świetle rozwoju nowoczesnych technik nadzoru  

g. przetwarzanie danych pracowników a zarządzanie  kryzysowe 
h. wybrane decyzje GIODO i orzeczenia sądów administracyjnych w  sprawach związanych           

    z  przetwarzaniem danych osobowych w związku z działalnością podmiotów leczniczych i  
    w związku z zatrudnieniem 

i. powierzenie przetwarzania –zasady kształtowania umów powierzenia i ich realizacji –  
   zestawienie aktualnych problemów związanych z nieprawidłowymi postanowieniami  

   umownymi – nowe  postanowienia po nowelizacji przepisów   o prawach pacjenta i  

   Rzeczniku Praw Pacjenta 

 
4.Nowe obowiązki  administratorów danych po 25 maja 2018 r. 

 
 

a.  uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania systemów i rozwiązań organizacyjnych –  

    prywacy impast assesment 
b. ocena skutków dla ochrony danych – zasady przeprowadzania  

c. zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu / informowanie o naruszeniach danych podmiotów   
d. współpraca z organem nadzorczym – przesłanki i warunki formalno-  materialne 

e. zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie – warunki dopuszczalności 
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5. Procedury udostępniania danych objętych i nieobjętych tajemnicami prawnie 

chronionymi (lekarską, pielęgniarską, położniczą i itp.) 
 

a. zasady udostępniania danych - warunki formalne i materialne wniosku o udostępnienie danych 

b. badanie formalne wniosków o udostępnienie danych osobowych  
c. weryfikacja/wgląd/udostępnienie – przykłady naruszeń w praktyce   świadczeniodawców  usług  

    medycznych 
d. ryzyka udostępnienia w trybie bezwnioskowym ( on-line) 

 
7. Realizacja obowiązku informacyjnego a prawa osób, których dane dotyczą 

 
a. klauzule obowiązku informacyjnego – treść i sposób kształtowania   prawa do informacji  przed i  

    po wejściu w życie RODO 

b. realizacja uprawnień kontrolnych przez podmioty danych 
c. praktyczne sposoby realizacji prawa do bycia zapomnianym, prawa do ograniczenia  

   przetwarzania, prawa do przetwarzania danych osobowych po wejściu w życie RODO 

 
8. Bezpieczeństwo danych dziś  

i nowe kierunki podejścia do kwestii  bezpieczeństwa po 25 maja 2018 r. 
 

a.  analiza zagrożeń procesu przetwarzania danych w zależności   od przyjętych form  

     przetwarzania (m.in. przetwarzanie drogą  elektroniczną, papierową, w ramach  
     bezpośredniego kontaktu  z petentem i in.) 

b.  środki ochrony fizycznej danych osobowych 

c.  upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania  danych – prawa i obowiązki  
    pracowników administratora danych 

d. zabezpieczenie systemów informatycznych – przykłady najczęstszych naruszeń 
e. rola i zadania administratora bezpieczeństwa informacji – stan aktualny i kierunki zmian w świetle  

    RODO 
    -status inspektora ochrony danych osobowych; - zadania IOD; - przyszłość sprawdzeń ABI w  

    świetle nowych warunków ich funkcjonowania jako   inspektorów ochrony danych 

f.  polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne szczegółowe procedury  
    bezpieczeństwa danych  w systemie tradycyjnym i   informatycznym – aktualność  

    dokumentacji  
    przetwarzania po wejściu RODO – nowa ocena ryzyka 

g. nowa tajemnica dla przetwarzających dane osobowe z upoważnienia administratora danych lub  

    podmiotu przetwarzającego 

 
9. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych 

dziś i w przyszłości 
 
a. odpowiedzialność karna 

b. odpowiedzialność administracyjna 
c. odpowiedzialność finansowo-administracyjna 

d. odpowiedzialność dyscyplinarna 
e. odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) 

10. Aktualny stan prac nad dostosowaniem 
 przepisów z sektora ochrony zdrowia do zasad RODO 

 

15:00.  Zakończenie szkolenia  

 


