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Rok założenia – 1985,
Ponad 30 letnie doświadczenie,
Rozwiązania dla rynku ochrony zdrowia

700 profesjonalistów 300 partnerów

Systemy Zarządzania Aptekami i Sieciami aptek –

13 600 aptek (> 90% rynku)

System Zarządzania Szpitalem 

(część „biała” oraz część „szara”) –

KS-MEDIS (około 100 szpitali)

System Zarządzania Laboratorium –

KS-SOLAB (ponad 70 laboratoriów)

Systemy Zarządzania Przychodniami i Sieciami Przychodni, 

łącznie ponad 15 000 podmiotów

KS-SOMED, SERUM, KS-PPS, MEDIPORTA

Grupa KAMSOFT

11 spółek, 11 oddziałów

Hurtownie farmaceutyczne –

ponad 70 podmiotów

Elektroniczna Komunikacja i Wymiana Danych –

KS-EWD – 11 800 podmiotów

Sieci Aptek

KS-ZSA, OMNIPHARM (ponad 200 podmiotów)

Systemy administracyjne – elementy ERP –

(ponad 500 podmiotów)
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Otwarty System Ochrony Zdrowia - OSOZ
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Systemy KAMSOFT i użytkownicy

ADO

ADO

Podmiot
Przetwarzający
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RODO i obowiązki ADO

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, 
i w konkretnie określonych celach,

Dane osobowe muszą być adekwatne, 
stosowne i ograniczone do celu,

Dane osobowe muszą być prawidłowe i uaktualniane,

Dane osobowe muszą być przetwarzane nie dłużej 
niż jest to niezbędne do realizacji celu,

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób 
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo

Całość musi być udokumentowana aby zapewnić ADO możliwość 
wykazania przestrzegania tych zasad – rozliczalność,
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• Czy system jest zgodny z RODO?

• Systemy informatyczne wspierają ADO ale nie wykonają tej pracy za ADO, 

• Większość niezbędnych elementów wspierających ADO dostępnych będzie w 
systemach informatycznych,

• Dodatkowe moduły, funkcjonalności czy nawet osobne oprogramowanie 
dodatkowo wspierające ADO w realizacji jego obowiązków,

• Również usługi i wsparcie konsultantów dla ADO – Usługa BDO,

– Inwentaryzacja bieżącej sytuacji i zabezpieczeń,

– Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych,

– Weryfikacja spełnienia wymogów dla każdego z procesów przetwarzania,

– Analiza ryzyka dla każdego z procesów przetwarzania,

– Wytworzenie niezbędnych dokumentów, m.in. Rejestry np. czynności 
przetwarzania,

– Upoważnienia, powołania, itp..

• Jak spełnić wymogi RODO?

Często zadawane pytania
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Kodeksy Postępowania i Certyfikacja

• Art. 40 RODO – Kodeksy Postępowania
– wprowadza pojęcie Kodeksu postępowania jako pomoc w stosowaniu się do rozporządzenia, 

– z uwzględnieniem różnych branż

– Kodeks taki musi być zatwierdzony przez Organ nadzorczy,

– Elementem potwierdzającym jest stosowanie Kodeksu,

• Art. 41 RODO – Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania
– Monitorowaniem przestrzegania zajmuje się podmiot posiadający odpowiedni podziom wiedzy,

– Podmiot może zostać akredytowany,

• Art. 42 RODO – Certyfikacja
– Certyfikacja jest dobrowolna,

– Certyfikacja dokonywana przez Podmioty certyfikujące lub Organ nadzorczy których mowa w Art. 43,

– Certyfikacji poddawane jest „przetwarzanie” nie system informatyczny – organizacja, procesy, zabezpieczenia,

– Maksymalny okres certyfikacji 3 lata,

• Art. 32 Bezpieczeństwo przetwarzania 
ust 3 - Wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 
można wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, 
o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42.
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Kodeks Branżowy Sektora Ochrony Zdrowia

• Kodeks Branżowy Sektora Ochrony Zdrowia, opracowywany przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia związane z opieką 
zdrowotną – m.in.: 

– Polska Federacja Szpitali, 

– Pracodawcy Medycyny Prywatnej, 

– Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, 

– Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

– Ministerstwo Zdrowia, 

– Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

– Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 

– Fundacja My Pacjenci, 

– Fundacja Urszuli Jaworskiej, 

– Naczelna Izba Aptekarska, 

– Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, 

– Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

• Opublikowana została pierwsza wersja robocza kodeksu,

• Kodeks ma zastosowanie w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

• Odnosi się do przetwarzania danych osobowych: 

– w celach zdrowotnych (nie wymagających zgody), 

– innych niż zdrowotne (wymagających zgody), marketingowych, badań klinicznych, naukowych, w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji i przekazywaniem danych do państw trzecich, innych celach (wymagających zgody),
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Kodeks Branżowy Sektora Ochrony Zdrowia

• Doprecyzowanie katalogu celów uzasadniających przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych niezbędnych do 
realizacji celów zdrowotnych,

• Doprecyzowanie zakresu gromadzonych danych osobowych adekwatnych do celu – np. nr. tel, adres e-mail, dokumenty 
rozliczeniowe, raporty zarządcze, ankiety dot. jakości – pomimo że nie są określone jako zakres dokumentacji medycznej,

• Doprecyzowanie, kto może mieć dostęp do danych medycznych,

• Doprecyzowany sposób przekazywania informacji dla osób od których dane są pozyskiwane,

• Wyłączenie przekazywania informacji w przypadku danych pozyskanych nie od osoby której dane dotyczą (np. w celu kontynuacji 
leczenia lub od pracodawcy),

• Doprecyzowanie prawa do poprawiania danych osobowych,

• Wyłączenie prawa do bycia zapomnianym i ograniczenia przetwarzania w przypadku danych niezbędnych do realizacji celów 
zdrowotnych,

• Wyłączenie prawa do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) w przypadku danych niezbędnych do realizacji celów zdrowotnych,

• Doprecyzowana kwestia podejścia do Profilowania i Zautomatyzowanego przetwarzania danych wywołującego skutki prawne,

• Główny cel stawiany przed kodeksem to ograniczenie ryzyk prawnych podmiotów, 
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• Normy ISO/IEC 27001 stanowią międzynarodowy niekwestionowany wzorzec 
postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

• Jest to również planowany kierunek regulacji w Kodeksie Branżowym Sektora 
Ochrony Zdrowia,

• KAMSOFT S.A. posiada wdrożony, utrzymywany, doskonalony i certyfikowany SZBI 
zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

• Szereg wymagań organizacyjnych pozwalających zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa procesów realizowanych w organizacji,

• Procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych są również objęte SZBI,

• Wymagania organizacyjne nakładają między innymi obowiązek gruntownej analizy 
ryzyka, jego oceny, weryfikacji oraz wprowadzania stosownych zabezpieczeń,

• Wymagania organizacyjne i techniczne służą również minimalizowaniu ryzyka 
związanego z utratą, zniszczeniem bądź nieuprawnionym ujawnieniem danych 
osobowych,

• Utrzymywanie SZBI, wymusza również szereg procesów kontrolnych - autyty
wewnętrzne oraz certyfikację zewnętrzną,

ISO 27001
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Szacowanie Ryzyka

• Motyw 76 RODO

Prawdopodobieństwo i powagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, należy określić poprzez 
odniesienie się do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych. Ryzyko należy oszacować na podstawie 
obiektywnej oceny, w ramach której stwierdza się, czy z operacjami przetwarzania danych wiąże się ryzyko lub wysokie ryzyko.

• ADO zobowiązany będzie do regularnego szacowania, oceny i podejmowania działań minimalizujących ryzyko.

• Istotna rola i wsparcie norm z rodziny ISO/IEC 27001 
odnośnie metodologii szacowania ryzyka, 
wyboru dobrych praktyk związanych z szacowaniem ryzyka oraz 
zabezpieczania informacji.

• Ryzyko powinno być oceniane z uwzględnieniem 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz 
potencjalnych skutków jeżeli dane ryzyko się zmaterializuje.
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Szacowanie Ryzyka

• Tworząc analizę ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych i ocenę skutków przetwarzania danych 
osobowych musimy również brać pod uwagę:

– Systemy Operacyjne (potencjalny brak wsparcia producenta)

– Oprogramowanie antywirusowe (wirusy szyfrujące zasoby)

– Bezpieczna infrastruktura (np. UPS)

– Standardowe albo puste hasła do routerów, niezabezpieczone 
porty,

– Dostęp fizyczny do infrastruktury

– Wspólne identyfikatory, znajomość haseł innych użytkowników, 
trudność haseł,

– Zbyt duże uprawnienia,

– Maile,

– Usytuowanie i widoczność ekranów,

– Procedury wewnętrzne, 
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• Szyfrowanie, to proces transformacji użytkowych danych w niemożliwy do odczytania, 
bez posiadania klucza szyfr.

• Motyw 83 RODO 
W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z 
niniejszym rozporządzeniem administrator lub podmiot przetwarzający powinni 
oszacować ryzyko właściwe dla przetwarzania oraz wdrożyć środki – takie jak 
szyfrowanie – minimalizujące to ryzyko. Środki takie powinny zapewnić odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej
oraz koszty ich wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, należy 
wziąć pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych – takie jak 
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, 
nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogące w 
szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub 
niemajątkowych.

• Art. 32 ust 1 lit. a 
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, administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi 
w stosownym przypadku: a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

Wybrane elementy RODO - Szyfrowanie

01010100

01110100

01010110

01010101

abcdef
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• Indywidualna decyzja ADO o zastosowaniu szyfrowania,

• Zależna od oceny ryzyka i prawdopodobieństwa ujawnienia danych,

• Zależna od zastosowanej technologii i kosztów związanych z wprowadzeniem szyfrowania,

• Inna ocena ryzyka dla rozwiązań serwerowych umieszczonych w dobrze zabezpieczonych fizycznie serwerowniach,

• Inna ocena ryzyka w przypadku dobrze zabezpieczonych rozwiązań chmurowych,

• Inna ocena dla niewielkich podmiotów, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innych środków ochrony danych,

• Dla niewielkich podmiotów domyślnie zalecane będzie szyfrowanie danych,

• ADO będzie miał oczywiście prawo wyłączenia szyfrowania,

Wybrane elementy RODO - Szyfrowanie

Artykuł 34 RODO 
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 
osobowych – ust.3 - Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest 
wymagane, w następujących przypadkach: a) 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;
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• Art. 4 ust. 5 RODO - „pseudonimizacja” - oznacza przetworzenie 
danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już 
przypisać 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;

• Motyw 26 RODO - Spseudonimizowane dane osobowe, które przy 
użyciu dodatkowych informacji można przypisać osobie fizycznej, 
należy uznać za informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej.

• Motyw 28 RODO - Pseudonimizacja danych osobowych może 
ograniczyć ryzyko dla osób, których dane dotyczą, oraz pomóc 
administratorom i podmiotom przetwarzającym wywiązać się z 
obowiązku ochrony danych. Tym samym bezpośrednie 
wprowadzenie pojęcia „pseudonimizacja” w niniejszym 
rozporządzeniu nie służy wykluczeniu innych środków ochrony 
danych.

Wybrane elementy RODO - Pseudonimizacja

ADO

Jan Kowalski

id. 123456

id. 123456

Dane dot. osoby.
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• Motyw 156 RODO – (…) Dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych można prowadzić, jeżeli administrator ocenił, czy celów tych nie można 
osiągnąć przetwarzaniem danych osobowych, które albo od początku albo już dłużej nie pozwalają identyfikować osób, których dane 
dotyczą, pod warunkiem że istnieją odpowiednie zabezpieczenia (takie jak pseudonimizacja danych osobowych). (…)

• Art. 25 ust. 1 - 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.

• Indywidualna decyzja ADO o zastosowaniu pseudonimizacji,

• Potencjalnie wszelkie niezależne mechanizmy raportujące, hurtownie danych itp. 
jeżeli są osobnymi systemami mogą podlegać psudonimizacji jeżeli ADO uzna to za stosowne. 

• Pseudonimizacja praktycznie nie ma zastosowania w systemach bezpośrednio wspierających 
działanie apteki czy zakładu prowadzącego działalność leczniczą z uwagi na potrzebę stałego 
dostępu do danych pacjenta – pełnych danych pacjenta,

• Nie ma wymogów co do zastosowania pseudonimizacji – wynika bezpośrednio z analizy ryzyka 
i decyzji ADO.

Wybrane elementy RODO - Pseudonimizacja
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• Art. 4 ust. 4 RODO - „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 lub przemieszczania się;

Wybrane elementy RODO – Profilowanie i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

• Motyw 71 RODO - Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do tego, by nie podlegać decyzji – mogącej obejmować 
określone środki – która ocenia jej czynniki osobowe, opiera się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym i wywołuje wobec 
osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, jak na przykład automatyczne odrzucenie 
elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Do takiego przetwarzania 
zalicza się „profilowanie” – które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić 
czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji 
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 
osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. 
Niemniej podejmowanie decyzji na podstawie takiego przetwarzania, w tym profilowania, powinno być dozwolone, w przypadku gdy 
jest to wyraźnie dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, (…) 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych powinny być 
dozwolone wyłącznie przy zachowaniu szczególnych warunków.



19

• Art. 22 - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie 
Ust. 1. 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. 

• Ust. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 
– a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane 

dotyczą, a administratorem; 

– b) 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 

– c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

• Ust. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), 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. 

• Ust. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na 
szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 
1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe 
środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, 
której dane dotyczą.

Wybrane elementy RODO – Profilowanie i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
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• Mamy do czynienia zatem z:
– A) Profilowaniem - profilowaniem , w oparciu o które nie są podejmowane decyzje opierających 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych wywołujące wobec 
osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływające.

– B) Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne - profilowaniem, 
w oparciu o które podejmowane są decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych wywołujących wobec osób skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nie wpływające.

• Profilowanie rozumiane jak w pkt. A) jest dość powszechnym zjawiskiem, jest 
dopuszczalne na gruncie RODO, nie wymaga zgody osoby i może stosowane 
również na danych o stanie zdrowia.

• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołujące skutki prawne 
rozumiane jak w punkcie B) – oznacza w praktyce decyzje podejmowane bez 
jakiegokolwiek udziału pracownika ADO lub Podmiotu Przetwarzającego na 
żadnym etapie procesu - jak również fakt że pracownik nie podejmuje 
ostatecznych decyzji wobec osoby – decyzje podejmowane są automatycznie.

Wybrane elementy RODO – Profilowanie i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
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• Art. 13 - Informacje podawane w przypadku zbierania danych od 
osoby, której dane dotyczą – ust. 2 lit. f - 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.

• Art. 14 - Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych 
osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą –
analogicznie – ust.2 lit. g.

• Art. 15 - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą –
analogicznie ust. 1. lit. h.

Wybrane elementy RODO – Profilowanie i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
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• Kodeks Branżowy w Ochronie Zdrowia – wersja robocza z 14.03.2018 – rodowzdrowiu.pl 
– 6.11.5. W celu uniknięcia wątpliwości, m.in. następujące jednostkowe działania PWDL nie będą zakwalifikowane jako podejmowanie decyzji opierających się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO:

– 6.11.5.1. automatyczne ustalanie wyników skal stosowanych w medycynie 

– 6.11.5.2. ocena wystąpienia mutacji/ ryzyka choroby na podstawie analizy genomu Pacjenta;

– 6.11.5.3. automatyczne klasyfikowanie wyniku jako „w normie” „ponad normę” i „poniżej normy” na podstawie zdefiniowanych przedziałów wyników 
(zależnych od czynników wynikających z danych pacjenta takich jak m.in. płeć czy wiek) 

– 6.11.5.4. wspieranie, za pomocą algorytmów procesu terapeutycznego np. poprzez przedstawienie sugestii badania diagnostycznego, sugestii terapii 

farmakologicznej i podobnych przez system komputerowy, pod warunkiem, że ostateczną decyzję o sposobie leczenia podejmuje personel medyczny;

– 6.11.5.5. wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu selekcji Pacjentów do programów badań profilaktycznych i przesiewowych, pod 
warunkiem, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Pacjentów do udziału w programach podejmuje personel medyczny;

– 6.11.5.6. wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu zamawiania przez Pacjentów recept na produkty lecznicze przyjmowane przez dłuższy 
okres czasu np. poprzez automatyczne informowanie personelu medycznego o konieczności skierowania na wizytę kontrolną Pacjentów, którzy 
składają zapotrzebowanie na receptę ze względu na upływ określonego czasu od ostatniej wizyty; 

– 6.11.5.7. procesy dotyczące badań profilaktycznych i medycyny pracy, gdzie decyzja o skierowaniu Pacjenta na określone badania opiera się o czynniki 
charakterystyczne dla danego stanowiska pracy (zdefiniowane przez pracodawcę), a nie czynniki charakterystyczne dla osoby Pacjenta;

– 6.11.5.8. działanie aplikacji i algorytmów będących wyrobami medycznymi lub częściami wyrobów medycznych, pod warunkiem że wyroby takie zostały 
dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie dokonanej certyfikacji. 

Wybrane elementy RODO – Profilowanie i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
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• Zgoda powinna być pisemna (w tym elektroniczna)

• Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ADO 
powinien być w stanie wykazać że osoba zgodę wyraziła,

• Zapytanie o zgodę powinno być wyraźnie odróżnione od innych 
treści, w zrozumiałej łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym 
językiem – w przypadku naruszenia rozporządzenia zgoda nie 
jest wiążąca.

• Osobne warunki wyrażania zgody przez dziecko.

• Systemy informatyczne nie narzucają treści ewentualnej zgody 
– każdorazowo jest to treść definiowalna przez ADO. 

Wybrane elementy RODO - Zgody
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• Do obowiązków ADO należy również prowadzenie komunikacji, procedury, formułowanie odpowiedzi.

• 1. W przypadku zbierania danych od osoby której dane dotyczą, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje tej 
osobie informacje o podmiocie i celach przetwarzania: 

• a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

• b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

• c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;

• d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;

• e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

• f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (...)

• oraz

• a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

• b) 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;

• c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub Artykuł 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;

• d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• e) 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;

• f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w Artykuł 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.

Wybrane elementy RODO - Art. 12, 13, 14 komunikacja
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Wybrane elementy RODO - Art. 15 prawo dostępu

• 1.   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:

• a) cele przetwarzania;

• b) kategorie odnośnych danych osobowych;

• c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 
organizacjach międzynarodowych;

• d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

• e) 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;

• f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

• h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w Artykuł 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.

• Art.15 ust. 3 i 4

• 3.   Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię 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. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą 
elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

• 4.   Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
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Prawo do sprostowania danych i usunięcia danych 
(prawo do bycia zapomnianym)

• Art. 16 Prawo do sprostowania danych

• Art. 17 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
osoba ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia DO jeżeli zachodzi 
jedna z okoliczności:

– Dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

– Osoba, której dane dotyczą – cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania,

– Sprzeciw na mocy Art.21 ust.1 wobec przetwarzania,

– Dane przetwarzane niezgodnie z prawem,

– Obowiązek prawny,

• Usuwanie lub anonimizacja (nie psudonimizacja),

• Usuwanie danych ale również – informacji z dzienników,
logów systemowych,

• Usuwanie danych z kopii zapasowych.
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• Art. 17 nie ma 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 zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; 

– do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 
ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, 
uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 
lub 

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprostowania danych i usunięcia danych 
(prawo do bycia zapomnianym)
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• Art. 18 
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania w następujących 
przypadkach: 

– a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

– b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

– c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do 
celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

– d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy 
art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Ograniczenie przetwarzania
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• Artykuł 20 Prawo do przenoszenia danych 

• 1. 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: 
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 
ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. b); oraz 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Prawo do przenoszenia danych



30

Art. 25 Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

• Jeden z wymogów - Dane osobowe muszą być prawidłowe i uaktualniane, wszędzie tam gdzie jest to adekwatne do sytuacji 
weryfikujemy – np. poprawność danych już w trakcie wprowadzania – np. wprowadzonego numeru PESEL, kodu pocztowego, itp.

• Bezpieczne relacyjne bazy danych z kontrolą dostępu,

• Tworzenie kopii zapasowych,

• Precyzyjne wyszukiwanie danych (zamiast przeszukiwania listy np. pacjentów),

• Logowanie dostępu do danych osobowych,

• Włączenie w ramach aktualizacji, wszystkich opcji bezpieczeństwa na najwyższym poziomie,

– Koniecznością logowania się do systemu za pomocą użytkownika i hasła

– Okresem ważności hasła w dniach

– Liczbą możliwych logowań na to samo hasło

– Liczbą dni po których Użytkownik będzie mógł ponownie użyć wcześniej używanego hasła

– Minimalną długość hasła w znakach

• Rozporządzenie MSWiA, akt wykonawczy (uzupełniający) UODO,

• Dodatkową aspektem jest oczywiście zabezpieczanie dostępu do bazy danych. Przede wszystkim zmiana filozofii udostępniania 
danych innym aplikacjom, ograniczanie dostępu itp.

• Pliki z zawartością danych osobowych (w szczególności pliki z bazą danych) powinny każdorazowo znajdować się na komputerze z 
monitorowanym dostępem, bez bezpośredniego dostępu innych użytkowników – zaszyfrowane stosownie do zastosowanych 
zabezpieczeń. 

• Kopie zapasowe powinny być zabezpieczane hasłem (zaszyfrowane) i umieszczanie na wydzielonych wolumenach z kontrolą dostępu.
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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.

• KAMSOFT S.A. posiada wdrożony, utrzymywany i certyfikowany SZBIiZJ zgodny z ISO 27001.

• Przetwarzanie zawsze odbywa się na podstawie umowy, nie ma wymogu aby umowa była papierowa, dopuszczalna jest również 
forma elektroniczna,
W większości przypadków konieczność zmiany i dostosowania umów powierzenia danych osobowych,

• Umowa reguluje również proces zakończenia powierzenia i usunięcia powierzonych danych, Umowa musi regulować zakres 
przetwarzanych danych, pełny zakres przy serwisie i SaaS,

• Pracownicy realizujący zadania podmiotu przetwarzającego realizują 
to na podstawie pisemnych upoważnień i zobowiązania do zachowania 
tajemnicy,

• Kodeksy Branżowe – Art. 28 ust. 5 - 5. Wystarczające gwarancje, 
o których mowa w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, 
podmiot przetwarzający może wykazać między innymi poprzez 
stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, 
o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, 
o którym mowa w art. 42.
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• Domyślne szyfrowanie baz danych 
tam gdzie jest to uzasadnione i 
wymagane, 

• Poprawianie (uaktualnianie) i 
usuwanie danych,

• Adekwatność danych do celu 
przetwarzania,

• Dane osobowe muszą być 
przetwarzane nie dłużej niż jest to 
niezbędne do realizacji celu,

• Bezpieczne i sprawdzone rozwiązania 
bazodanowe,

• Kopie zapasowe w tym kopia w 
chmurze,

• Analiza i minimalizacja ryzyka.

Podsumowanie
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• SZBI ISO 27001 nadzorujący rygorystyczny proces 
projektowania i produkcji systemów informatycznych 
KAMSOFT w obszarze bezpieczeństwa informacji,

• Systemy KAMSOFT będą oczywiście dostosowane 
aby wspierać naszych klientów w spełnieniu 
wymagań RODO,

• Zdecydowana większość wymogów dotyczy 
organizacji i procesu przetwarzania, czyli 
bezpośrednio ADO,

• Rozwiązania chmurowe pozwalają przynajmniej w 
części odciążyć ADO,

Podsumowanie
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