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Z doniesień medialnych powziąłem informację o wycieku do Internetu danych 

osobowych z bazy, zawierającej informacje o około 50 tysiącach pacjentów Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Informacje na ten temat opublikowane 

zostały w ostatnich dniach m.in. na stronie https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wyciek-

danych-wrazliwych-50-tysiecy-pacjentow-polskiego-szpitala/, a także na portalach 

informacyjnych, np. http://next.gazeta.pl/next/7,151243,21948424,dane-pacjentow-

polskiego-szpitala-w-internecie-nazwisko-adres.html 

Wśród ujawnionych danych - jak wynika z informacji przedstawionych na ww. 

stronach internetowych - znalazły się nie tylko imię, nazwisko, adres i PESEL, ale także 

dane medyczne, jak np. grupa krwi czy elementy historii choroby. Obywatele mają prawo 

oczekiwać, że wszystkie informacje pozyskiwane na ich temat będą odpowiednio 

zabezpieczone. Jest to standard wynikający z art. 47 oraz 51 Konstytucji RP. W swoich 

skargach do Rzecznika obywatele wielokrotnie informowali zatem Rzecznika o swoich 

obawach odnośnie do wykorzystania ich danych w innych celach. Domagają się również 

podjęcia skutecznych działań od właściwych organów państwowych, które są zobowiązane 

do zabezpieczenia danych zbieranych na temat obywatela. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958), zwracam się 

do Pani Minister z prośbą udzielenie informacji o działaniach podjętych w tej sprawie. 

Warszawa, 19.06.17 
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Edyta Bielak-Jomaa 

Generalny Inspektor Ochrony 
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 Jednocześnie, nawiązując do informacji prasowych, które pojawiały się w mediach 

jeszcze pod koniec ubiegłego roku (zob. np. 

http://m.tokfm.pl/Tokfm/7,109983,21016429,informatyzacja-szpitali-po-polsku-dane-o-

naszych-chorobach.html), proszę o informację, czy kwestia zabezpieczenia danych 

medycznych w placówkach zdrowia jest przedmiotem zainteresowania Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wymiarze systemowym - również w 

kontekście przygotowań do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.   
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