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Szanowny Panie Rzeczniku,
w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie doniesienia 
prasowego dotyczącego wykorzystywania danych osobowych pacjentów zawartych w e-recepcie 
przez apteki celem m.in. profilowania pacjentów uprzejmie wskazuję na poniższe.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie profilowania pacjentów 
korzystających z usług e-recept prowadzi jedno postępowanie wyjaśniające w zakresie 
związanym z poruszonym przez Rzecznika problemem. Postępowanie o sygnaturze 
DKN.5110.1.2020 jest prowadzone z urzędu i zostało wszczęte w następstwie otrzymania 
wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczącego przeprowadzenia kontroli w spółce

zw. dalej Spółką. Z informacji przekazanych przez 
Naczelna Radę Aptekarską wynika, że Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników portalu 

w tym dane szczególnej kategorii, takie jak informacje o nazwie, postaci, 
dawce i ilości produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przeznaczonego dla danej osoby, 
wysokości odpłatności wskazującej na ewentualne posiadanie szczególnych uprawnień, danych 
wystawcy recepty, wskazujących na dziedzinę medycyny, w ramach której leczony jest pacjent. 
Naczelna Rada Aptekarska zaznaczyła, iż Spółka nie posiada statusu apteki i nie może 
przetwarzać informacji dotyczących zdrowia pacjenta. Podkreśliła ona ponadto, że w jej ocenie 
przetwarzanie danych wynikających z e-recepty ma charakter nadmierny. Pismem z 30 czerwca 
2020 r. Prezes UODO zwrócił się do Spółki o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Złożone są 
przez Spółkę wyjaśnienia są obecnie analizowane pod kątem podjęcia następnych czynności w 
sprawie.
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Odnosząc się do kwestii składanych skarg do Prezesa UODO związanych 
z funkcjonowaniem e-recepty informuję, że jedyne postepowanie zainicjowane przez osobę 
fizyczną w sprawie indywidualnej odnoszące się do wskazywanej tematyki dotyczy wystawienia 
błędnego wystawienia przez e-recepty przez lekarza prowadzącego po zakończonej wizycie 
Skarżącego w podmiocie leczniczym oraz okoliczności zrealizowania recepty przez osobę 
trzecią.

Jednocześnie informuję, że problematyka jaką zajmuje się Prezes UODO związaną 
z e-receptą dotyczy bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów podczas ich identyfikacji, 
a także możliwości przekazywania kodu dostępu niezbędnego dla realizacji e-recepty. Na 
marginesie wskazuję, że 10 lutego 2020 na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych zamieszczony został komunikat ze wskazówkami dotyczącymi kwestii 
przekazywania pacjentowi kodu recepty (https://uodo.gov.pl/pl/138/1361).

Uzupełniająco należy wskazać, że w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO 
prowadzone są obecnie prace związane z zatwierdzaniem dwóch projektów kodeksów 
postępowania w rozumieniu art. 40 RODO1 dla podmiotów medycznych, w których analizie 
poddawane są projektowane zalecenia dotyczące informatyzacji w służbie zdrowia, które 
odnoszą się do takich kwestii, jak: elektroniczna forma dokumentacji medycznej, elektroniczna 
forma upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej, elektroniczna forma komunikacji z 
pacjentem, w tym umożliwienie dostępu do danych; elektroniczna forma rejestracji na wizytę. 
Projekty bardzo dużo miejsca poświęcają bowiem bezpieczeństwu danych przechowywanych w 
systemach informatycznych. Oba podkreślają konieczność rozpoznania ryzyk związanych z 
elektronicznym przetwarzaniem danych, jeden zawiera wykaz zabezpieczeń systemów IT 
wykorzystywanych przez podmioty lecznicze.

Odnosząc się do kwestii prowadzenia ewentualnych prac analitycznych w zakresie 
wpływu informatyzacji ochrony zdrowia na prywatność jednostki, informuję, że nie są one 
prowadzone.

Z poważaniem,

z up. PREZESA URZĘDU 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG
Bartłomiej Żeromski

1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO; 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)
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