
RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd 
zmierzamy? - edycja III 

09.15–09.30 Powitanie uczestników 
Przedstawiciele organizatorów 
oraz organizacji tworzących 
kodeks branżowy RODO w 
zdrowiu 

Sesja I 
Kodeks branżowy gdzie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy 

09.30–9:50 Czym jest kodeks branżowy 
RODO w zdrowiu i dlaczego 
podjęliśmy się jego utworzenia, 
jak wspólnie pracowaliśmy nad 
kodeksem. 

 Paweł Kaźmierczyk, Kancelaria 
DZP 

9:50–10.05 Co w praktyce oznacza pozy-
tywna opinia dla kodeksu i na 
co jeszcze czekamy? 

 Krzysztof Król, Naczelnik Wy-
działu Kodeksów i Certyfikacji 
w Departamencie Orzecznictwa 
i Legislacji, Urząd Ochrony 
Danych Osobowych 

10.05–10.20  Znacznie ochrony danych oso-
bowych i kodeksu dla systemu 
e-zdrowia 

 Anna Goławska, Podsekretarz 
Stanu, Ministerstwo Zdrowia 

Sesja II 
Kodeks branżowy – co zawiera i jak będzie 
monitorowany? 

 

10.20–10.40  Systematyka kodeksu i główne 
założenia 

 Paweł Kaźmierczyk, Kancelaria 
DZP 

10.40–11.00   RODO w codziennej praktyce 
podmiotu leczniczego. W czym 
pomocny może być kodeks? 

 Patryk Kuchta, Group Data 
Protection Manager, Medicover 

11.00–11.20   Podmiot Monitorujący – więk-
sze placówki, case study.  

 Partner konferencji www.ro-
dowzdrowiu.pl  

11.20–11.40   Praktyczne podejście do RODO 
z uwzględnieniem specyfiki 
placówki. 

 Piotr Szynkiewicz, Prometriq 
Akademia Zarządzania sp. z 
o.o. 

	



Przerwa do 12:00   
Sesja III 
Bezpieczeństwo danych medycznych w śro-

dowisku cyfrowym - szanse i wyzwania 

12.00–12.20 Wyzwania związane z cyber-
bezpieczeństwem 

 Wystąpienie partnera 
 Partner konferencji www.ro-

dowzdrowiu.pl  

12.20–12.40 Standardy cyberbezpieczeństwa 
 Wystąpienie partnera 
 Partner konferencji www.ro-

dowzdrowiu.pl  
 

12.40–13.00 Nowe zasady prowadzenia do-
kumentacji medycznej w posta-
ci cyfrowej 

 Wystąpienie partnera 
 Partner konferencji www.ro-

dowzdrowiu.pl  

Sesja IV 
Kodeks to nie wszystko, wybrane zagadnie-

nia dotyczące RODO  

		

13.00–13.20 Dawstwo Danych i przetwarza-
nie w celach B+R  

 Ligia Kornowska, Koalicja AI w 
zdrowiu 

13.20–13.40 RODO a dane osobowe pacjen-
ta w aptekach 

 Zagadnienia uzgodnione z part-
nerami konferencji www.ro-
dowzdrowiu.pl 

 13.40–14.00  RODO w badaniach klinicznych  
  Zagadnienia uzgodnione z part-

nerami konferencji www.ro-
dowzdrowiu.pl 

 14.00–14.45   Panel dyskusyjny – III rocznica 
obowiązywania RODO,  czy 
nasze dane medyczne są bez-
pieczniejsze? 

  Moderacja: Paweł Kaźmier-
czyk, DZP  
 
Goście:  
Anna Goławska, MZ 
Krzysztof Król, UODO  
Jarosław Fedorowski, PFSz 
przedstawiciel RPP*  
przedstawiciel podmiotu leczni-
czego* 

  
14.45–15.00 Zamknięcie konferencji
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