Kurs

Ochrona danych medycznych
i osobowych pacjentów

Jak przetwarzać i odpowiednio zabezpieczać wrażliwe
dane medyczne oraz spełnić szczególne wymogi prawne?
Warszawa, 5 marca 2018

• Jakie są zasady ochrony danych medycznych?
Jak przeprowadzić proces wdrożenia systemu ODO?

• Praktyczne rozwiązania związane z procesem wdrożenia systemu ODO,
audytu wewnętrznego i prowadzenia dokumentacji.

• Uwzględnienie zmian wynikających z unijnego rozporządzenia RODO
• Jak opracować lub dostosować własną Politykę Ochrony Danych Osobowych
zgodnie z wchodzącymi wymogami RODO w specyfice funkcjonowania
placówek medycznych.
Zgłoś swój udział już dziś!
530 755 339
ewa.rokicka@bmspolska.pl

Kurs

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów
Jak przetwarzać i odpowiednio zabezpieczać wrażliwe dane medyczne
oraz spełnić szczególne wymogi prawne?
Prowadzenie dokumentacji medycznej stanowi jeden z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty
udzielające świadczeń medycznych.
Na czym zatem polega prawidłowa, zgodna z prawem ochrona danych osobowych pacjenta w placówce medycznej?
Cel:
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestnika z aktualnymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz unijnym rozporządzeniem RODO. Przekazanie wiedzy pozwalającej opracować lub dostosować własną
Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wchodzącymi wymogami RODO w specyfice funkcjonowania placówek
medycznych.
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych w ujęciu specyfiki placówek
medycznych oraz z zasadami bezpieczeństwa informacji (Ustawa ODO, RODO, ISO 27001). Dodatkowo przedstawione
zostaną praktyczne rozwiązania związane z procesem wdrożenia systemu ODO, audytu wewnętrznego, prowadzenia
dokumentacji. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany wchodzące w wyniku wejścia w życie unijnego rozporządzenia
dot. ochrony danych osobowych.
Korzyści:
• Poznanie i omówienie prawnych obowiązków związanych z danymi osobowymi i odpowiedzialności za ich naruszenie, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Służbą Zdrowia
• Nabycie umiejętności właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych mających na celu zapewnienie
zgodności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o zakładach opieki
zdrowotnej
• Pozyskanie wiedzy na temat problemów praktycznych związanych z danymi osobowymi w Służbie Zdrowia, w tym w
szczególności w aspekcie danych osobowych pacjentów oraz personelu
• Omówienie wybranego, najważniejszego orzecznictwa sądów oraz decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych

Referencje
Bardzo ciekawe i żywe spotkanie. Niezwykły poziom interakcji między prawnikami a marketingowcami.
Niecierpliwie czekam na kolejną edycję!
Małgorzata Brzozowska, General Counsel, Legal Director – USP Zdrowie

Znakomita okazja do poznania ludzi z branży i wymiany doświadczeń.
Bardzo ciekawe i inspirujące wykłady.
Marcin Musiał, Radca Prawny – Polpharma SA
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Dla kogo jest ten warsztat?
• Właściciele, wyższa kadra menadżerska placówek medycznych
• Osoby mające styczność z danymi osobowymi w Służbie Zdrowia, w tym kadra kierownicza oraz osoby zatrudnione na stanowiskach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, pracownicy działów rozliczeń z NFZ, lekarze, personel
medyczny, administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną)
• osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO
• osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI, IOD) w placówce medycznej lub osoby
pełniące taką funkcję (ugruntowanie posiadanej wiedzy)
• Wymagania dotyczące odpowiedzialności kierownictwa
• Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz menadżerowie projektujący system zarządzania bezpieczeństwem
informacji w Służbie Zdrowia

Metodyka:
Wydarzenie zostanie przeprowadzone w charakterze warsztatu. Poruszone zostaną case study oparte o aktualne
nowelizacje przepisów. Warszaty przepełnione dużą ilością zagadnień praktycznych, dzięki czemu uczestnicy będą mieli
możliwość zdobycia użytecznych umiejętności. Na warsztacie obowiązuje ograniczona liczba osób.
Zakres szkolenia:
Rozpoczęcie: 09:00
1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych w placówce medycznej
• Przegląd aktów prawnych dotyczących ODO, RODO oraz sektorowe
• Kluczowe definicje
• Szczególna kategoria danych osobowych
• Przesłanki przetwarzania danych osobowych
• Zasady przetwarzania danych osobowych
• Administrator danych – wstęp
• Warunki wyrażenia zgody
2. Ochrona danych osobowych w placówce medycznej
• Identyfikacja danych osobowych w placówce medycznej
• Ochrona danych osobowych w obszarze pacjentów
• Ochrona danych osobowych w obszarze kadrowym
• Ochrona danych osobowych - współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Firma BMS wykazała się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu konferencji dla branży farmaceutycznej.
Podjęte tematy i zaproszeni prelegenci w pełni odpowiedzieli na potrzeby uczestników.
Potwierdzeniem tego była merytoryczna dyskusja. Polecam!
Adrianna Tomasik, PR Manager – Gedeon Richter Polska
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3. Dane osobowe w obszarze dokumentacji medycznej
• Definicja dokumentacji medycznej
• Szczególna kategoria danych w dokumentacji medycznej
• Szczególna ochrona danych wrażliwych
• Szczególne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych
• Specjalne wymogi dotyczące przetwarzania danych wrażliwych
4. Przetwarzanie danych w praktyce
• Cel ochrony danych osobowych
• Zakres ochrony danych osobowych
• Prawa osób, których dane dotyczą
• Odpowiedzialność cywilna oraz karna
• Kontrole GIODO
5. Rola i odpowiedzialność administratora danych
• Definicja i charakterystyka ADO
• Określenie ADO w placówce medycznej
• Obowiązek informacyjny
• Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa
• Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
• Ocena skutków planowanych operacji
• Rejestrowanie czynności przetwarzania
• Naruszenie ochrony danych
6. System ochrony danych osobowych w obszarze placówki medycznej
• System ochrony danych osobowych
• Cel wdrożenia systemu
• Identyfikacja zbiorów danych
• Analiza ryzyka
• Audyt oraz planowanie zabezpieczeń
• Wymagana dokumentacja:
o Polityka bezpieczeństwa
o Instrukcja zarządzania
o Dodatkowe elementy dokumentacji
• Monitoring systemu odo
• Dokumentacja RODO – zmiany
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Z przyjemnością uczestniczyłam w spotkaniu biznesowym dla branży farmaceutycznej. Spotkanie było wspaniale
zorganizowane, tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji i konsultacji z różnymi specjalistami z branży.
Anna Austen-Palicka, Radca Prawny (właściciel) – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Austen-Palicka
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7. Administrator bezpieczeństwa informacji
• Definicja ABI
• Kiedy powołanie ABI jest obowiązkiem w placówce medycznej
• Wariant 1 – ochrona realizowana z powołaniem ABI
• Wariant 2 - ochrona realizowana bez powołania ABI
• Zasady powołania ABI
• Wymagania dotyczące ABI
• Zastępcy ABI
• Zakres zadań ABI
• ABI w placówce medycznej - praktyka
• Sprawdzenia zgodności przetwarzania danych:
o Plan sprawdzeń
o Sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia
o Zasady przeprowadzania sprawdzeń
• Nadzorowanie, opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentacji
• Zapewnienie zapoznania
• Rejestr jawny zbiorów danych
8. Inspektor ochrony danych IDO
• Obowiązek powołania
• IDO w grupie przedsiębiorstw
• Kwalifikacje IDO
• Status IDO
• Zadania IDO
• ABI a IDO – porównanie
9. Zasady ochrony danych osobowych w specyfice przetwarzania dokumentacji medycznej
• Podział dokumentacji medycznej
• Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
• Dokumentacja medyczna a zgoda pacjenta
• Przechowywanie dokumentacji medycznej
• Zasady udostępniania dokumentacji medycznej – zmiany!!!
o art. 26 u.p.p. osoby oraz podmioty uprawnione do dokumentacji medycznej
o art. 27 u.p.p. sposób udostępniania dokumentacji medycznej
o art. 28 u.p.p. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
• Księga udostępnień
• Osoby uprawnione do udostępniania dokumentacji medycznej
• Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta
• Zapewnienie realizacji praw pacjenta w zakresie ochrony danych osobowych
• Oświadczenia pacjenta.
• Szczegółowe przepisy ODO dotyczące obszaru medycyny

Bardzo ciekawie przygotowane farmaceutyczne spotkanie.
Ciekawe prezentacje prelegentów, kompetentni uczestnicy.
Bardzo miła atmosfera i miejsce konferencji.
Grzegorz Kobyłczyk, Dyrektor ds. Marketingu – UniPhar
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10. Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w systemach
informatycznych - elektroniczna dokumentacja medyczna
• Wstęp do EDM
• Wymogi formalno-prawne dotyczące EDM
• Dodatkowe procedury bezpieczeństwa dotyczące EDM
• Zabezpieczenie danych w systemach IT
• Outsourcing IT przetwarzania dokumentacji medycznej
• Ochrona danych przed nieuprawnioną zmianą (odczyt i zmiana)
• Ochrona danych przed uszkodzeniem
• Ochrona danych przed utratą
11. Powierzenie danych medycznych do przetwarzania. Umowy dotyczące danych osobowych medycznych:
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych
• Przedmiot i treść umowy powierzenia
• Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
• Powierzenie do przetwarzania danych osobowych medycznych
• GIODO i jego uprawnienia w przypadku powierzenia do przetwarzania danych osobowych medycznych
12. Zabezpieczenie danych osobowych medycznych:
• Analiza ryzyka
• Środki techniczne i organizacyjne – pomówienie oraz przykłady
• Bezpieczeństwo fizyczne w obszarach przetwarzania danych
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej
13. Wstęp do RODO
• Data wejścia RODO
• Zmiany wynikające z RODO
• Obowiązki wynikające z RODO
• IOD - Inspektor Ochrony Danych
• IOD - Status i zadania inspektora
• Porównanie wymagań i zadań ABI i IOD
• Szczególne kategorie danych osobowych
• Prawa osób fizycznych
• Nowe obowiązki administratora danych
• Nowa rola GIODO
• Kary oraz grzywny
Zakończenie: 17:00

Firma BMS to pełen profesjonalizm w przygotowywaniu szkoleń i konferencji. Zarówno tematy jak i prelegenci
byli doskonale dobrani do omawianych zagadnień. Z przyjemnością skorzystam w przyszłości ze szkoleń lub
obecności na konferencjach organizowanych przez BMS.
Marta Barecka, Kierownik Marketingu Konsumenckiego – CF Hasco-Lek

Trener

Berenika Gocłowska
Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu.
Akredytowany coach ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Master.
Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje
projekty, a przede wszystkim szkoli nowoczesne kadry. Prowadzi również zajęcia na
uczelniach i studiach podyplomowych.
W swojej karierze skupia się na:
• Konstruowaniu programów autorskich szkoleń i warsztatów skierowanych do kadry
menadżerskiej i pracowniczej
• Opracowywaniu autorskich materiałów merytorycznych dla trenerów wewnętrznych
• Prowadzeniu szeregu badań społeczno-naukowych (zarówno w charakterze członka
zespołu, jak również jego lidera)
• Szkoleniu przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a także kadr
menadżerskich w zakresie Ochrony Danych Osobowych.
Trenerstwo dla Bereniki jest przede wszystkim inspirowaniem innych do zmiany i rozwoju.
Prywatnie zapalony podróżnik.

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

