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ANKIETA SPRAWDZAJĄCA RYZYKO WYSTĄPIENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH1 

w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej. 

 

Proszę o podanie odpowiedzi na postawione pytania: 

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bezpośrednio z naszym ekspertem Dominik Spałek                 

(tel. 694 494 240) i bezpłatnej konsultacji wyników ankiety..  

                                                           
1
 Art. 4 pkt 12) Rozporządzenia RODO cyt.: „(…)naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie 

bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 
w inny sposób przetwarzanych(…)”. 

Nr Pytanie Tak Nie Nie wiem 

1. Czy w Jednostce spisana została procedura udostępniania 
dokumentacji medycznej?  

   

2. Czy procedura była aktualizowana po 04 maja 2019r.    

3. Czy w regulaminie jednostki znajdują się zapisy dot. cennika za 
udostępnienie dokumentacji medycznej? 

   

4. Czy informacja o cenniku podana została do wiadomości pacjentów: 
- przez jego wywieszenie w widocznym miejscu 
- na stronie internetowej 
- w BIP (jeśli dotyczy) 

   

5. Czy w jednostce wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 
może być złożony w dowolnej formie nawet ustnie? 

   

6. Czy prowadzony jest rejestr przyjętych wniosków o udostępnienie 
dokumentacji medycznej? 

   

7. Czy prowadzony jest rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej?    

8. Czy zakres udostępnianej dokumentacji medycznej odnotowywany 
jest w rejestrze precyzyjnie – czy na podstawie tych zapisów można 
określić dokładnie jakie dokumenty zostały udostępnione ? 

   

9. Czy rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej jest 
przechowywany w zabezpieczonym miejscu, a dostęp do niego mają 
tylko upoważnione osoby? 

   

10. Czy w dokumentacji medycznej pacjentów znajdują się oświadczenia 
o wskazaniu osób upoważnionych? 

   

11. Czy w przypadku braku oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby 
trzeciej personel odnotowuje powyższe, iż pacjent nie złożył takiego 
oświadczenia? 

   

12. Czy dokumentacja medyczna wysyłana środkami komunikacji 
elektronicznej (email) jest zabezpieczona hasłem zaszyfrowana? 

   

13. Czy hasło do przesyłanej dokumentacji jest podawane odrębnym 
kanałem (np. tel) odbiorcy poczty email? 

   


