
Obowiązki i zasady dotyczące ubezpieczycieli i pośredników w świetle nowych wytycznych Rady 

Europy w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia 

 

Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, 

mających na celu zapewnienie, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w praktyce, pełnej zgodności 

przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem 

do prywatności i ochroną danych. 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w Wytycznych, które mamy nadzieję, okażą się 

przydatne w Państwa działalności. 

 

 Każdy podmiot administrujący, jak i przetwarzający dane może przetwarzać dane o stanie zdrowia 

jeśli jest to zgodne z regułami wskazanymi przez prawo oraz konieczne dla zarządzenia 

roszczeniami o świadczenia społeczne i świadczenia zdrowotne oraz usługi, z zastrzeżeniem 

warunków przewidzianych przez prawo lub uznania, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

 

 Administrator powinien użyć odpowiednich środków koniecznych do zapewnienia ochrony danych 

osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, bezprawnym wykorzystaniem, zmianą, usunięciem oraz 

możliwością dostępu przez osoby nieuprawnione. Administrator odpowiada przed organem 

nadzorującym. 

 

 Dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane jedynie wtedy, gdy osoba, której dotyczą wyrazi 

na to zgodę. Osoba, której dane dotyczą powinna zostać poinformowana o jej prawie do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, a wycofanie powinno być równie łatwe jak jej udzielenie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed 

jej wycofaniem. 

 
 Administrator danych przy pierwszym kontakcie lub przed zebraniem danych ma obowiązek 

udzielenia określonych informacji osobie, której dane dotyczą: tożsamość i dane kontaktowe 

administratora i podmiotów przetwarzających, cel, w jakim dane są przetwarzane oraz, w 

stosownych przypadkach, odpowiednia podstawa prawna, długość przechowywania danych, 

odbiorcy lub kategorie odbiorców danych oraz planowane przekazywanie danych do kraju 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

warunki i środki udostępnione osobie, której dane dotyczą, do wykonania, za pośrednictwem 

administratora, ich prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia, możliwość późniejszego ich 

przetworzenia w innym celu zgodnym, zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami przewidzianymi 

przez prawo, możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, istnienie zautomatyzowanych 

decyzji, w tym profilowania, które są dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych przez 

prawo i podlegających odpowiednim zabezpieczeniom.  

 
 Osoba, której dane dotyczą powinna bez nadmiernej zwłoki lub wydatków oraz w zrozumiałej 

formie uzyskać dostęp do następujących informacji: cel lub cele przetwarzania; kategorie danych 

osobowych, których to dotyczy; odbiorcy lub kategorie odbiorców danych i przewidywane 

przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; okres 



przechowywania; rozumowanie leżące u podstaw przetwarzania danych, w którym wyniki takiego 

przetwarzania mają zastosowanie do nich, w szczególności w przypadku profilowania. 

 

 


