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Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W sierpniu 2021 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło
zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych od N. Sp. z o.o. (Spółka) polegające na
posłużeniu się danymi pacjenta oraz lekarza do wystawienia recepty na lek refundowany.

Opis wydarzeń:

1) Spółka w wysłanym zgłoszeniu poinformowała, iż:

a)  wiedzę o naruszeniu powzięła na skutek wszczęcia czynności kontrolnych przez
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XI w G. Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) skala naruszenia obejmowała 2 osoby,

c) zakres naruszenia obejmował następujące dane osobowe:

pacjent – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL,

lekarz – imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu,

d) pacjent został poinformowany o naruszeniu.

2) Prezes UODO uznał jednak, że treść wysłanego zgłoszenia nie spełnia wymagań
wskazanych w RODO.

3) Spółka nie odpowiedziała na powyższe pismo oraz nie przekazała treści ponownego
zawiadomienia.

4) Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej.

5) Spółka po otrzymaniu zawiadomienia o postępowaniu administracyjnym, przedłożyła
treść zawiadomienia, które spełniało wszystkie wymagania wskazane w RODO.

Przyczyna naruszenia:

Spółka nie przekazała bez zbędnej zwłoki osobie, której dane dotyczą, zawiadomienia o
naruszeniu ochrony jej danych osobowych.

Decyzja PUODO:

Kompas FORSAFE
JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1)  Gdy ocenisz, że naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dokonaj zawiadomienia osób
fizycznych, których dane dotyczą, o zaistniałym naruszeniu.

2) Zawiadomienie musi zawierać wszystkie elementy wskazane w RODO i należy je
wykonać bez zbędnej zwłoki.

Opracowanie merytoryczne
Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny
przygotowany przez FORSAFE

Upomnienie.
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