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ROZDZIAŁ 1. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
I DANYCH MEDYCZNYCH

I.  Przeszkolenie, nadanie uprawnień i zobowiązanie  
do zachowania tajemnicy

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby 
przeszkolone, zobowiązane do zachowania tajemnicy. Przetwarzaniem nazywa
my jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbie
ranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostęp
nianie i usuwanie. Oznacza to, że przetwarzaniem jest już samo przeglądanie 
danych. Takie rozumienie przetwarzania danych wynika z ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Za przetwarzanie danych bez upoważnienia grozi z reguły grzywna, a w przy
padku notorycznego łamania przepisów – nawet do dwóch lat więzienia (art. 49 
ustawy o ochronie danych osobowych). Administrator zbioru danych (właściciel 
placówki, prezes), który umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym 
albo nie zabezpiecza ich odpowiednio, również może być pociągnięty do odpo
wiedzialności (szerzej o odpowiedzialności w rozdziale 2).

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed nieprawidłowym przetwarza
niem danych są szkolenia dla pracowników. Przepisy wspomnianej ustawy nie 
precyzują trybu i częstotliwości organizowania takich kursów. Jednak to w inte
resie administratora danych (właściciela placówki) jest poinformowanie wszyst
kich pracowników o obowiązujących przepisach. Administrator danych odpo
wiedzialny jest też za późniejsze kontrolowanie sposobu przetwarzania danych  
i w razie potrzeby skorygowanie błędów. Warto więc żeby szkolenia takie odby
wały się regularnie, w zależności od zauważonych potrzeb. Stałe edukowanie 
użytkowników jest podstawowym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wy
cieku informacji wrażliwych z systemów informatycznych.
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Jak rozróżnić administratorów w placówce?
W podmiocie medycznym zazwyczaj występuje trzech różnych administrato
rów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych:

 ▶ Administrator danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba 
decydująca o celach i środkach przetwarzania danych, np. szpital lub przy
chodnia reprezentowana przez właściciela (dyrektora, prezesa itd.).

 ▶ Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – osoba wyznaczona przez 
administratora danych, nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony prze
twarzanych danych osobowych i informacji chronionych prawem.

 ▶ Administrator systemu informatycznego (ASI) – informatyk wyznaczony 
przez administratora danych, odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie 
sprzętu, oprogramowania i jego konserwację, za technicznoorganizacyjną 
obsługę systemu teleinformatycznego.

Za organizację szkoleń powinien odpowiadać (wyznaczony przez administratora 
danych) administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). Może je prowadzić samo
dzielnie lub też korzystać z pomocy specjalistów – praktyków w konkretnych  
zagadnieniach. Dopuszczalne jest również wysyłanie kierowników działów na 
szkolenia i konferencje otwarte. Muszą oni jednak później samodzielnie prze
szkolić z tego zakresu swoich pracowników.

Nieodzowne są natomiast szkolenia stanowiskowe, czyli przy komputerze użyt
kownika, przeprowadzane przez informatyka – administratora systemu infor
matycznego (ASI). Informatyk, na komputerze obsługiwanym na co dzień przez 
pracownika, powinien pokazać, jak w praktyce chronić dane m.in. poprzez system 
logowania i cyklicznych zmian haseł. Każdy użytkownik systemu informatycz
nego przetwarzającego dane osobowe powinien mieć umiejętność bezpiecznej 
obsługi komputera oraz posiadać dobrą znajomość oprogramowania systemo
wego i operacyjnego, z którego będzie korzystał. Liczy się przede wszystkim 
praktyczna wiedza i umiejętność jej stosowania.

Dowodem na przeszkolenie pracownika jest podpisana lista obecności ze szkolenia 
oraz pisemne oświadczenie pracownika o tym, że został zaznajomiony z zasadami 
ochrony danych osobowych.

Nadanie uprawnień do przetwarzania informacji
Po odbyciu przeszkolenia pracownicy powinni otrzymać upoważnienia do prze
twarzania danych. Muszą je dostać wszystkie osoby zatrudnione przy przetwa
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