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Załącznik nr 4 
  

Instrukcja 

zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona incydentu ochrony danych osobowych 

przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profil zaufany 

 

Instrukcja dotyczy: 

 świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o potwierdzanie 

w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, 

 potwierdzającego profil zaufany, zgłoszonego przez świadczeniodawcę 

wnioskiem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

1) Zdarzenie noszące znamiona incydentu ochrony danych osobowych, zwane 

dalej „zdarzeniem”, podlega zgłoszeniu do właściwego oddziału Funduszu. 

Zgłoszeniu podlega zdarzenie związane z potwierdzaniem w imieniu 

Funduszu profilu zaufanego. 

2) Świadczeniodawca, za pośrednictwem osoby upoważnionej, przekazuje 

niezwłocznie informacje o zdarzeniu, podając zakres danych, o których mowa 

w pkt 3, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie lub osobiście. 

3) Zgłoszone zdarzenia należy rejestrować w sposób umożliwiający zachowanie 

następujących informacji: 

a) dane zgłaszającego: imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa podmiotu, 

numer umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia 

profilu zaufanego, 

b) datę i czas zgłoszenia zdarzenia, 

c) miejsce wystąpienia zdarzenia, 

d) sposób stwierdzenia zdarzenia, 

e) datę i czas rozpoczęcia zdarzenia, 

f) datę i czas zakończenia zdarzenia, 

g) szczegółowy opis zdarzenia, 

h) na czym polegało zdarzenie (do wyboru): 

 zagubienie/kradzież nośnika danych (zawierającego dane osobowe), 
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 dokumentacja papierowa (zawierająca dane osobowe), zagubiona, 

skradziona, utracona przez operatora pocztowego lub otwarta, 

 nieuprawnione uzyskanie dostępu  do informacji, 

 nieuprawnione uzyskanie dostępu  do informacji poprzez złamanie 

zabezpieczeń, 

 wystąpienie złośliwego oprogramowania ingerującego w poufność, 

integralność i dostępność danych, 

 uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w 

oficjalnej komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail czy komunikator – 

phishing, 

 nieprawidłowa anonimizacja/pseudonimizacja danych w dokumencie, 

 nieprawidłowe usunięcie/zniszczenie danych osobowych 

z nośnika/urządzenia elektronicznego, 

 niezamierzona publikacja, 

 dane osobowe wysłane do niewłaściwego odbiorcy, 

 ujawnienie danych niewłaściwej osoby, 

 ustne ujawnienie danych osobowych, 

i) przyczynę zdarzenia, 

j) charakter zdarzenia (wybór): 

 zdarzenie poufności danych, 

 zdarzenie integralności danych, 

 zdarzenie dostępności danych, 

k) przybliżoną liczbę osób, których mogło dotyczyć zdarzenie, 

l) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, PESEL – nie podawać danych 

konkretnych osób, których dotyczy naruszenie, 

m) możliwe konsekwencje zdarzenia, 

n) czy zdarzenie wywołało uszczerbek fizyczny, majątkowy, niemajątkowy lub 

inne konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą, 

o) środki bezpieczeństwa i środki zaradcze (opis): 

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 

dotychczas stosowanych, 

 środki bezpieczeństwa zastosowane lub proponowane w celu 

zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia zdarzenia, 
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 środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia zdarzeniu i 

zminimalizowaniu negatywnych skutków dla osób, których dane 

dotyczą, 

p) czy osoby, których dane dotyczą, zostały powiadomione o zdarzeniu. 

4) Przypadki wystąpienia zdarzeń wyjaśniane będą przez oddział Funduszu, przy 

współudziale świadczeniodawcy. 


