Filary ochrony danych osobowych
Legalność – Szpital dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
Bezpieczeństwo – Szpital zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
podejmując stale działania w tym zakresie.
Prawa Jednostki − Szpital umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie
swoich praw i prawa te realizuje.
Rozliczalność − Szpital dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej
chwili móc wykazać zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem.

Zasady ochrony danych
Szpital przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

System ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
1/ Inwentaryzacja danych.
Szpital dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności
między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych
(inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych wrażliwych (dane medyczne);
b) przypadków przetwarzania danych dzieci;
c) profilowania;
d) współadministrowania danymi.
2/ Rejestr Czynności Przetwarzania Danych oraz Rejestr Kategorii Czynności
Przetwarzania Danych.
Szpital opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych oraz
Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestry te są
narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych.

3/ Podstawy prawne.
Szpital zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych
i rejestruje je, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację
na odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Szpital przetwarza
dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szpitala.
4/ Obsługa praw jednostki.
Szpital spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz
zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) Obowiązki informacyjne. Szpital przekazuje osobom prawem wymagane
informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje
i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. Szpital weryfikuje i zapewnia możliwość
efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich
przetwarzających.
c) Obsługa żądań. Szpital zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania
osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO
i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. Szpital stosuje procedury pozwalające na
ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym
naruszeniem ochrony danych.
5/ Minimalizacja.
Szpital posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej
przydatności.
6/ Bezpieczeństwo.
Szpital zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
b) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie
zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych −
zarządza incydentami.
7/ Przetwarzający.
Szpital posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Szpitala, wymogów co do
warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów
powierzenia.

8/ Eksport danych.
Szpital dokonuje weryfikacji, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza
UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz
zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
9/ Privacy by design. Szpital zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność.
W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Szpitalu
uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie
prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych
i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego
projektu.
10/ W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie przetwarza się dane osobowe
w następujących zbiorach danych osobowych:













dokumentacja dotycząca pacjentów i byłych pacjentów;
dokumentacja dotycząca pracowników i byłych pracowników oraz członków
ich rodzin;
dokumentacja dotycząca kontrahentów Szpitala;
dokumentacja dotycząca osób fizycznych będących stroną umów
cywilnoprawnych zawartych ze Szpitalem;
dokumentacja dotycząca kandydatów do pracy;
dokumentacja dotycząca wolontariuszy, praktykantów i studentów;
dokumentacja dotycząca nadawców i odbiorców korespondencji;
dokumentacja dotycząca osób przyjmowanych do zakwaterowania do
Hoteliku Szpitalnego (pacjenci i ich opiekunowie);
dokumentacja dotycząca osób fizycznych składających oferty w związku
z postępowaniem prowadzonym w ramach zamówień publicznych;
dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i w drodze do lub z pracy;
zbiór danych pochodzący z monitoringu wizyjnego;
wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

11/ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Szpital
Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny za pomocą tzw. „Klauzul
Informacyjnych” informuje wszystkie osoby, których dane są przetwarzane w ramach ww.
zbiorów danych osobowych o istotnych okolicznościach przetwarzania tych danych.

