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OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 
O OCHRONIE DANYCH 
NOWE WYZWANIE REGULACYJNE 

 

 
 



 Rewolucja z grudnia 2015 r.: 

– dopuszczenie możliwości udzielania świadczeń telemedycznych; 

– umożliwienie outsourcingu danych medycznych; 

 Konsekwentny rozwój e-zdrowia, np.: 

– uwzględnienie telemedycyny w projektowanej reformie systemu ratownictwa; 

– uwzględnienie telemedycyny w projektowanym nowym modelu POZ; 

– tworzenie dalszych rejestrów medycznych;  

E-zdrowie w Polsce – gdzie się znajdujemy? 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej  od 1 stycznia 2019 r. 
E-recepty      od 1 stycznia 2020 r. 
E-skierowania      od 1 stycznia 2021 r. 
Udostępnianie EDM za pośrednictwem SIM   od 1 stycznia 2021 r. 

25.08.2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących EDM 



RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych pacjentów 

 
 

 
 

Ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta 

 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) zacznie 
obowiązywać od 25 maja 2018 r. 

 Do tego czasy administratorzy danych (czyli m.in. podmioty lecznicze) muszą 
przygotować się do nowych praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych pacjentów, które zawarte są m.in. w dokumentacji medycznej. 

 Oznacza to, że już funkcjonujące, jak i dopiero tworzone systemy obiegu informacji 
medycznej, w tym system elektronicznej dokumentacji medycznej, będą musiały 
spełniać nowe standardy bezpieczeństwa. 

 

 RODO każe nam zadać pytanie o znaczenie danych osobowych we współczesnym 
świecie i wartość, jaką jest prywatność jednostki. Pytanie to jest szczególnie 
istotne w kontekście bardzo wrażliwych danych medycznych.  

 



Kluczowe wartości – filozofia regulacji 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
ZDROWIE PRYWATNOŚĆ 

Możliwie najpełniejsza 
funkcjonalność systemu, duży 
zakres gromadzonych danych 

Ochrona danych o stanie zdrowia 
oraz poszanowanie prawa 

jednostki do samodecydowania  
o sobie  



Realne konsekwencje wyboru  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Szanse Zagrożenia 



RODO – co się zmienia? Co to oznacza? 
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 Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji finansowych 
przez organ administracji odpowiedzialny za ochronę danych osobowych na 
kwotę maksymalnie do 20 mln EUR bądź do 4% obrotu (pod uwagę będzie 
brana większa wartość), oraz ich zdecydowane egzekwowanie.  

 W świetle RODO nie bez znaczenia pozostaje również zwiększenie ryzyka 
poniesienia odpowiedzialności cywilnej za niewłaściwe przetwarzanie danych 
osobowych. 

Wysokie sankcje za naruszenia 



26 lipca 2017 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się 
spotkanie inaugurujące współpracę administracji publicznej z organizacjami branżowymi 
nad kodeksem postępowania dla podmiotów sektora ochrony zdrowia dotyczącym ochrony 
danych osobowych. 
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów, które zadeklarowały chęć współpracy 
przy opracowywaniu kodeksu m.in.: 

 strona publiczna: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo 
Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; 

 podmioty tworzące: Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, 
Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i 
Telekomunikacji; 

 podmioty wspierające: Województwo Wielkopolskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i 
Położnych, Fundacja My Pacjenci, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Związek Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba 
Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, 
Gdański Uniwersytet Medyczny, Kancelaria DZP. 

 

Kodeks dla ochrony zdrowia 
 



Kodeks dla ochrony zdrowia 



Warszawa       Rondo ONZ 1  |  00-124 Warszawa  

                         T: +48 22 557 76 00  |  F: +48 22 557 76 01 

Wrocław       ul. Gwiaździsta 66   |  53-413 Wrocław  

                       T: +48 71 712 47 00  |  F: +48 71 712 47 50 

Poznań        ul. Paderewskiego 8  |  61-770 Poznań 

                     T: +48 61 642 49 00  |  F: +48 61 642 49 50 

www.dzp.pl 

Domański Zakrzewski Palinka sp. k. 

www.linkedin.com/company/dzp 


