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Dane osobowe
Dane osobowe obejmują wszelkie informacje pozwalające na identyfika-

cję osoby fizycznej, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamiesz-

kania, telefon czy email. Informacje te mogą dotyczyć różnych obszarów 

życia, takich jak zdrowie (np. informacje zawarte w wynikach badań), 

praca (np. informacja o wykonywanym zawodzie), rodzina (np. informacja 

o pokrewieństwie).  

RODO
RODO to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO jest 

więc aktem prawa Unii Europejskiej, którego przepisy wiążą wszystkich.

Przetwarzanie danych osobowych
Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każde działanie 

wykonywane przez placówkę medyczną z wykorzystaniem tych danych 

od momentu ich uzyskania aż ich usunięcia lub zwrócenia uprawnionej 

osobie. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. uzupełnianie, 

przechowywanie i wydawanie dokumentacji medycznej czy nawet takie 

działania jak archiwizacja czy niszczenie dokumentów.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie 

ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ponosi on głów-

ną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność 

przetwarzania z przepisami RODO. Administratorem danych pacjenta 

jest m.in. podmiot wykonujący działalność leczniczą, który udziela mu 

świadczeń.

Podmiot przetwarzający dane osobowe
Podmiot przetwarzający jest to podmiot, który przetwarza dane osobowe 

w imieniu administratora.  Przykładowo, podmiotem przetwarzającym 

dane osobowe pacjenta jest dostawca usług IT działający na zlecenie pla-

cówki medycznej, który odpowiada za utrzymywanie systemów i aplikacji 

wykorzystujących dane pacjenta m.in. systemu rezerwacji wizyt.

Patroni publiczni

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partnerzy społeczni

Partnerzy wspierający

PRACODAWCY MEDYCYNY PRYWATNEJ

Partner technologiczny

www.rododlapacjenta.pl



rejestrator/rejestratorka, który 
prosi o mój dokument tożsamo-
ści, nie narusza przepisów RODO. 
Weryfikacja tożsamości jest wa-
runkiem udzielenia mi świadczenia 
zdrowotnego.

„Słyszałem, że niektóre przychodnie nadają 
pacjentom pseudonimy takie jak Batman czy 
Gargamel, by lekarz nie wywoływał ich po na-
zwisku. Czy RODO naprawdę tego wymaga?”

„W niektórych placówkach lekarze przestali 
nosić identyfikatory, a z tabliczek przy gabine-
tach zniknęły ich nazwiska i specjalizacje. Skąd 
mam wiedzieć, kto będzie mnie leczył? Czy to 
wynika z RODO?”

placówka medyczna zo-
bowiązana jest do prze-
chowywania mojej doku-
mentacji medycznej i nie 
mogę ubiegać się o jej 
usunięcie lub zniszczenie 
na podstawie RODO.

realizując prawo do sprostowania 
danych osobowych nie mogę żądać 
zmiany ocen stanu mojego zdrowia, 
dokonanych w ramach autonomii za-
wodowej przez personel medyczny

jeśli mój stan zdrowia na 
to pozwala, mogę poprosić 
lekarza by rozmawiał ze 
mną o mojej chorobie, dia-
gnozie i przebiegu leczenia 
w ustronnym miejscu. 

nie muszę wyrażać zgody by 
placówka medyczna mogła prze-
twarzać moje dane osobowe, jeśli 
są one niezbędne dla udzielenia mi 
świadczenia zdrowotnego. 

Absurdy RODO
komentarz eksperta

Świadomy pacjent
Wiem, że...

Gargamel w kolejce do lekarza
Część pacjentów może sobie nie życzyć, by inne osoby czekające w kolej-

ce poznały ich nazwisko i odprowadzały wzrokiem do gabinetu określo-

nego lekarza. Dlatego część placówek słusznie rezygnuje z wywoływania 

pacjentów po nazwisku, zastępując je np. imieniem, godziną przyjęcia czy, 

podobnie jak np. w niektórych placówkach pocztowych – numerkiem. 

Nadawanie pacjentom śmiesznych pseudonimów jest jednak przesadą – 

może prowadzić do naruszania poczucia godności takiej osoby, co będzie 

sprzeczne z prawami pacjenta.

Doktor incognito
Nie, nie wynika to z RODO. Osoby wykonujące zawód medyczny 

mają wręcz wynikający z przepisów polskiego prawa obowiązek nosić 

identyfikatory, które umożliwią pacjentom weryfikację, czy rozmawiają 

z właściwą osobą. Umieszczenie tablic z podstawowymi informacjami 

na temat specjalistów medycznych służy zaś sprawnej organizacji pracy 

placówki i umożliwia właściwą obsługę pacjentów.

zasady ochrony danych osobowych przy okazji 
udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązują nie 
tylko lekarzy, lecz również pielęgniarki, fizjotera-
peutów, diagnostów laboratoryjnych, inne osoby 
wykonujące zawód medyczny, a także inne osoby 
wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu 
mi świadczeń zdrowotnych.


