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Zaawansowany kurs 
Ochrony Danych Osobowych 

w placówce medycznej 

 
Materiał kursu został sprofilowany na potrzeby placówek medycznych 

 
 
Cel i opis kursu: 

 
 Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania 

obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) oraz Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w specyfice służby zdrowia oraz uzyskania 

umiejętności stworzenia odpowiedniego systemu i dokumentacji ochrony 
danych osobowych. 
 

 Uczestnik kursu zostanie zapoznany z aktualnymi przepisami o ochronie danych 
osobowych w ujęciu specyfiki placówek medycznych oraz z zasadami 

bezpieczeństwa informacji (Ustawa ODO, Polskie Normy, ISO 27001). 
Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z 

procesem wdrożenia systemu ODO, audytu wewnętrznego, prowadzenia 
dokumentacji. 
 

 Uczestnikowi przedstawione zostaną również zagadnienia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej wobec wymogów ochrony danych osobowych. 

Propozycje konfiguracji architektury IT w procesie dostosowywania placówki 
do Polityki Bezpieczeństwa. 
  

 

Adresaci kursu: 
 

 właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych 
 osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO 

 osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej 

 osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów rozliczeń z NFZ, 
administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną) 

 osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych  
 

 

Umiejętności zdobyte na kursie: 
 

 Przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych. 

 Wypełnienia wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji. 
 Umiejętność wskazania miejsc narażonych ryzykiem w sferze bezpieczeństwa 

informacji w placówce medycznej. 
 Opracowania polityki bezpieczeństwa. 
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 Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

 Zredagowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 Sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 Umiejętność zaplanowania właściwej konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu 
IT. 

 
 

Program kursu:  
 

 PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ODO). 
 Przegląd aktów prawnych dotyczących ODO. 
 Podział danych osobowych: dane zwykłe, dane wrażliwe. 

 Definicje: zbiór danych, przetwarzanie danych, system informatyczny. 
 Zakres obowiązywania ustawy. 

 Zasady prawne przetwarzania danych osobowych. 
 Legalność zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych. 
 Współpraca z firmami zewnętrznymi. 

 Zabezpieczenie danych. 
 Rejestracja zbiorów danych. 

 Kary oraz grzywny. 
 

 ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

(ADO) 
 Charakterystyka ADO 

 Odpowiedzialność ADO: administracyjna, cywilno-prawna, karna, wg. Prawa 
pracy. 

 Obowiązki ADO. 

 
 ROLA ABI (zgodne z nowelizacją UODO od 1 stycznia 2015 r.). 

 Wymagania w zakresie wyznaczenia ABI. 
 Zakres obowiązków ABI. 
 Pozycja w strukturze organizacyjnej. 

 Współpraca z innymi działami. 
 

 SYSTEM ORAZ DOKUMENTACJA ODO. 
 Polityka bezpieczeństwa. 
 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. 

 Rejestr upoważnień. 
 Poziomy bezpieczeństwa danych. 

 Proces wdrożenia systemu. 
 Środki bezpieczeństwa: prawne, organizacyjne, informatyczne, fizyczne. 

 
 ODO W PLACÓWCE MEDYCZNEJ. 

 Dokumentacja medyczna. 

 Przechowywanie dokumentacji medycznej. 
 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej. 

 Oświadczenia pacjenta. 
 Szczegółowe przepisy ODO dotyczące obszaru medycyny. 
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Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma: 
 

 Certyfikat/Zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu. 
 Zestaw materiałów:  

o Wydrukowany skrypt do szkolenia 100 stron A4. 
o Płyta CD z materiałami szkoleniowymi. 

o dla każdego uczestnika szkolenia darmowy 15 dniowy dostęp do 
internetowego szkolenia w ramach naszego portalu 

www.akademia.medicomp.pl na temat:  
Ochrona Danych Osobowych w placówce medycznej. 
Szkolenie to zrealizowane jest jako materiał filmowy z 

webinarium w powyższym temacie. 
 

   

Czas trwania szkolenia: 
 
Czas trwania szkolenia: 9.00 - 16.00 

Kurs składa się z wykładu połączonego z prezentacją. 
 
 

Wykładowca: 
 
LESZEK ZAJĄC  

 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO/IEC 
27001:2013. 

 Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Bezpieczeństwo Informacji, 
Elektroniczna dokumentacja medyczna, Obsługa programów medycznych. 

 Audytor: dokumentacja medyczna, ODO. 

 
 

 

Z A P R A S Z A M Y 
 

Zgłoszenia na kurs wyłącznie drogą elektroniczna 

 
Terminy kursu  

 15.06.2015                 i                  24.06.2015 

Koszt kursu wynosi 350,00zł + 23% VAT zł od osoby 
 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club 
Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003 
W tytule przelewu prosimy podać:  
Nazwisko i Imię uczestnika oraz wybraną datę kursu. 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty. 
Na życzenie uczestników wystawiamy faktury VAT. 

www.akademia.medicomp.pl

