Warszawa, 8 lutego 2018
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Supra Brokers zaprasza
na szkolenie dla Dyrektorów Szpitali na temat:
„Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych w kontekście RODO”
Program szkolenia
10:30 – Rejestracja uczestników
11:00 – 11:45 - Wprowadzenie
a. Ustawa o ochronie danych osobowych.
b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we
(RODO).
c. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
d. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
11:45- 12:30 - Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych według RODO.
a. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.
b. Dane zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych.
c. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
12:30 – 12:45 - Przerwa kawowa
12:45 – 14:15 - Obowiązki podmiotów leczniczych jako administratorów danych osobowych według RODO.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Prawa pacjentów w kontekście ochrony danych osobowych.
Obowiązek informacyjny wobec pacjentów.
Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
Zasady prowadzenie komunikacji z pacjentem.
Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych.
Ocena skutków planowania operacji przetwarzania i obowiązek konsultacji z organem
nadzoru.
Analiza ryzyka.
Notyfikacja naruszeń praw podmiotów danych.
Aktualizacja treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dostosowanie środków organizacyjnych, technicznych i IT do nowych wymogów.
Prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w podmiocie leczniczym

14:15 – 15:00 - Środki ochrony prawnej
m. Odpowiedzialność administracyjna. Skarga do organu nadzorczego. Zasady postępowania
przed organem nadzorczym.
n. Odpowiedzialność cywilna i karna. Postępowanie przed sądem.
o. System kar finansowych i zasady wymiaru kar.
15:00 – 15:40 - Aspekt ubezpieczeniowy przepisów RODO – aktualna oferta rynkowa Jacek Kopacz – Wiceprezes Supra Brokers
15:40 - 17:00 – Panel dyskusyjny

Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Prawna Powroźnik i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.
Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, audyty w zakresie spełniania wymogów
prawnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych oraz przygotowuje organizacje do
wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w zakresie prawa medycznego, ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz obsługi postępowań sądowych ze szczególnym
uwzględnieniem spraw cywilnych i dochodzenia wierzytelności. Prawnicy Kancelarii prowadzą także stałą obsługę
prawną jednego z medycznych samorządów zawodowych.
Adwokat Wojciech Powroźnik, prowadzący praktykę w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa
informacji posiada certyfikat Audytora Wiodącego normy ISO 27001:2013.

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjne
ul Zielna 37,
00-108 Warszawa

Szkolenie bezpłatne.
Zgłoszenia (imię i nazwisko, jednostka i numer telefonu) proszę przesyłać na adres mailowy:
biuroozpsp@gmailcom

