
„RODO - art. 40. Kodeks 
postępowania w ochronie zdrowia.” 

Warszawa 2018-06-28  



 

Podmiotami tworzącymi kodeks w rozumieniu art. 40 RODO są: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

 Polska Federacja Szpitali,  

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza,  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej,  

Konfederacja Lewiatan,  

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,  

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 

Zielonogórskie 

 

 



 

Kodeks postępowania powstawał przy aktywnym 
udziale m.in.: 

(a) strony publicznej - Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo 
Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w 
Ochronie Zdrowia, Instytutu Łączności. 

(b) podmiotów wspierających - Województwo 
Wielkopolskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i 
Położnych, Fundacja Bezpieczeństwa Informacji, 
Fundacja My Pacjenci, Fundacja Urszuli 
Jaworskiej, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa 
Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada 
Fizjoterapeutów, Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.  

 

 



 

Mając na uwadze znaczenie Kodeksu postępowania dla 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w działalności polskiego rynku podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, podmioty opracowujące 
Kodeks deklarują współpracę na rzecz: 

(a) podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w 
działalności polskiego rynku podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

(b) upowszechniania i jednolitego wdrażania zasad 
prawnej ochrony danych osobowych, 

(c) właściwego reagowania na zmiany w otoczeniu 
prawnym i instytucjonalnym, a także na oczekiwania i potrzeby 
Pacjentów, PWDL oraz innych podmiotów zaangażowanych w 
opracowanie i realizację postanowień Kodeksu – poprzez 
dokonywanie stosownych zmian lub rozszerzeń zakresu 
Kodeksu w celu doprecyzowania postanowień RODO 

 



Kontekst prawny 

 

Art. 40 ust. 1 RODO wprost zachęca do sporządzania kodeksów 
postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu RODO   

 

Kodeksy mają uwzględniać specyfikę sektora działalności oraz potrzeb 
mikroprzedsiębiorców oraz MSP  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nadrzędnym celem Kodeksu jest zapewnienie 
adekwatnego poziomu ochrony Pacjentów, w 
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kodeks postępowania jest opracowywany z 
uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rynku 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 



 
Stosowanie Kodeksu postępowania stanowi  
okoliczność przemawiającą za wywiązywaniem 
się z obowiązków nałożonych przez RODO na 
administratorów danych oraz podmioty 
przetwarzające, które działają na rynku 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  
 
Kodeks służy tym samym realizacji zasady 
rozliczalności 



Mając na uwadze specyfikę działalności 
poszczególnych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz różnice w zakresie 
uwarunkowań, skali działalności i profili ryzyka, 
szczegółowe działania w zakresie ochrony danych 
osobowych mogą być realizowane odmiennie 
przy zachowaniu podstawowych wymagań 
opisanych w niniejszym Kodeksie postępowania 
oraz zgodnych z wymaganiami RODO. 



Biorąc pod uwagę motywy powstania Kodeksu, 
intencją podmiotów tworzących jest aby 
zakresem jego zastosowania były objęte 
wszystkie PWDL, bez względu na : 
- formę prawną prowadzenia działalności; 
- strukturę właścicielską i podmiot tworzący; 
-  uczestnictwo w systemie opieki zdrowotnej 
finansowanym ze środków publicznych 
- zakres i rodzaj prowadzonej działalności 
leczniczej; 



 
 
 
 
Zapisy kodeksu mają również zastosowanie do 
podmiotów przetwarzających, które przetwarzają 
na zlecenie PWLD dane osobowe pozyskane w 
celu prowadzenia działalności leczniczej. 
 
 



 
 
 
Kodeks nie reguluje zasad przetwarzania danych 
przez. podmioty niebędące PWDL np. podmioty z 
branży lifestyle/fitness/ dietetycznej itp., nawet 
jeżeli podmioty te przetwarzają dane  o stanie 
zdrowia.  
 
 



 
 
 
Kodeks zbudowany jest wokół poszczególnych 
procesów związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych Pacjentów, do których dochodzi w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
oraz wyznacza minimalne wymogi z nimi 
związane.  
 



 
Kodeks reguluje następujące procesy 
przetwarzania danych osobowych Pacjentów: 
- przetwarzanie danych w związku z prowadzoną 
działalnością leczniczą (zazwyczaj na podstawie 
RODO w związku z przepisem ustawy, bez  
konieczności uzyskania osobnej zgody na 
przetwarzanie) 
- przetwarzanie danych w innych celach 
(zazwyczaj na podstawie zgody Pacjenta) 
 



 

 

Grupa Robocza I – grupa wypracowała obszar związany z 
podstawowymi kwestiami prawnymi takimi jak 
administrator danych, podstawy prawne przetwarzania, 
podmioty które mogą mieć dostęp do danych, z kim należy 
podpisywać umowę powierzenia przetwarzania itp. 

 

W ramach Grupy mocno działają przedstawiciele 
pracodawców RP, Polskiej Federacji Szpitali ( SU w 
Krakowie), GUMED i DZP jako koordynator.   

 



 

Grupa robocza II – grupa zajmuje się opracowaniem 
metodyki analizy ryzyka ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwem danych.  

Koordynatorem tej grupy jest CSIOZ. 

 

CSIOZ wypracowało metodykę analizy ryzyka naruszenia 
praw i wolności osób, których dane są przetwarzane oraz 
metodykę oceny wpływu przetwarzania na prawa i wolności 
tych osób. 

 

 



 

Grupa Robocza III – prawa pacjenta i profilowanie + 
ustalenie tożsamości pacjenta.  

 

W tej grupie działa m.in. Lux med i Medicover  

 

Przygotowany został już projekt kodeksu w tym obszarze i 
obejmuje aspekty związane z zasadami realizacji praw 
pacjentów jako podmiotów danych. 



 

Co pozostało do zrobienia: 

 

1. Konsultacje wewnętrzne w grupie inicjatywnej części 
dotyczącej bezpieczeństwa 

2. Kontynuacja prac w zakresie zapisów dotyczące 
monitorowania przestrzegania kodeksu  

3. Spotkanie z przedstawicielami UODO – wstępne 
konsultacje projektu kodeksu 

4. Szerokie konsultacje publiczne 

5. Złożenie projektu kodeksu do Urzędu Ochrony Danych 



Dziękuję  

z.kosakowska@csioz.gov.pl 


