
W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych gabinety lekarskie winny stosowa� 
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy� dane te gromadz� i przechowuj�.  Gabinety 
lekarskie i podmioty lecznicze nie maj� obowi�zku zgłaszania zbioru swoich pacjentów do GIODO, 
musz� jednak spełnia� warunki formalne i techniczne okre�lone w ustawie w zakresie tworzenia 
zbiorów danych osobowych i ich przetwarzania. Gabinety powinny zatem mie� sporz�dzon� polityk� 
bezpiecze�stwa ochrony danych osobowych i posiada� instrukcj� zarz�dzania systemem 
informatycznym do przetwarzania danych osobowych – oczywi�cie dla posiadaj�cych taki 
elektroniczny system, w którym prowadz� dokumentacj� pacjentów. Dla jednostek prowadz�cych 
tylko dokumentacj� papierow� wystarczy polityka bezpiecze�stwa.  
�

Polityka bezpiecze�stwa winna zawiera�: 

• wykaz budynków, pomieszcze� lub cz��ci pomieszcze�, tworz�cych obszar, w którym 
przetwarzane s� dane osobowe, 

• wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do 
przetwarzania tych danych, 

• opis struktury zbiorów danych wskazuj�cy zawarto�� poszczególnych pól informacyjnych i 
powi�zania mi�dzy nimi, 

• sposób przepływu danych pomi�dzy poszczególnymi systemami, 
• okre�lenie �rodków technicznych i organizacyjnych niezb�dnych dla zapewnienia poufno�ci, 

integralno�ci i rozliczalno�ci przetwarzanych danych.  

Instrukcja zarz�dzania systemem informatycznym, winna by� gdy lekarz prowadzi dokumentacj� 
elektronicznie przy wykorzystaniu programu komputerowego. Instrukcja  powinna posiada� m.in.: 

• procedury nadawania uprawnie� do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania tych 
uprawnie� w systemie oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynno�ci, 

• procedury rozpocz�cia, zawieszenia i zako�czenia pracy, 
• procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, 
• sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalno�ci� oprogramowania, 

którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dost�pu do systemu informatycznego. 

Nie ma przeszkód aby Izby sporz�dziły w tym zakresie tak� ogóln� dokumentacj�  i udost�pniły ja 
członkom Izby. Takie dokumentacje mog� by� opracowywane  przez Administratora Bezpiecze�stwa 
Informacji ( ABI). 

Tak ogólnie to na przetwarzanie danych winna by� zawsze zgoda, osoby która dane nam udost�pnia. 
Osobna tak te� ma prawo wiedzie� w jakim zakresie jej dane i do jakich celów s� przetwarzane. 
Dost�p do danych mo�e mie� tylko ich administrator lub osoba posiadaj�ca  upowa�nienie. 

Wbrew wszystkiemu nie jest to takie trudne, o ile ja posiadam wiedz� to niektóre Samorz�dy, gdzie s� 
przetwarzane przez ich członków dane osobowe, z składek  członkowskich sporz�dziły dokumenty, 
które s� udost�pni� i instrukcje jak nale�y post�powa�. Dokumentacje mo�e sobie sporz�dzi� sam 
lekarz lub zleci� jej sporz�dzenie.  

Inaczej sytuacja wygl�da przy prowadzeniu przez gabinety stron internetowych, gdzie loguj� si� 
klienci w sieci i zostawiaj� swoje dane.  Wówczas wymogi s� zdecydowanie wy�sze.   
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