
 

 

Informacja dla Szpitala zobowiązanego do sprawozdawania danych w ramach 

Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych 

 

 

§1 

 

Administratorem Danych Osobowych Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych 

jest  Śląskie Centrum Chorób Serca dalej SCCS z siedzibą  przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9  

w Zabrzu (41 – 800). 

 

§2 

 

Szpital sprawozdający dane do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych 

zobowiązany jest do  do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. 

O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr.1000) przy użyciu urządzeń i systemów 

informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

 

Oznacza to między innymi: 

 zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

 dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego 

oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie 

osób posiadających wydane przez szpital upoważnienie, 

 prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz 

przekazanie Śląskiemu Centrum Chorób Serca na odpowiednim formularzu (w załączeniu) 

danych osobowych Lokalnego Administratora Systemu oraz pracowników przetwarzających 

dane osobowe Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych a także do 

bieżącej aktualizacji tych danych w formie pisemnej, 

 dochowanie szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji współpracy z 

Ogónopolskim Rejestrem Ostrych Zespołów Wieńcowych, między innymi poprzez 

poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz 

odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych (formularz w załączeniu) 

oraz przekazaniu jego kopii do Śląskiego Centrum Chorób Serca, 

 przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na terenie swojej siedziby. 

 

§3 

 

Zakres przetwarzanych danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 

maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. 2018 r., 

poz. 1063). 

 

§4 

 

Przekazanie danych do Rejestru odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową 

www.pl-acs.sccs.pl szyfrowanym połączeniem ze Szpitala do serwera w SCCS. 

 

§5 



 

Szpital zbiera i przechowywuje formularze „Informacja dla pacjenta”  pacjentów zgłoszonych przez 

niego do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (w załączeniu) wypełniając 

tym samym obowiązek informacyjny wynikający z art. 19 i 20 Ustawy O Systemie Informacji w 

Ochronie Zdrowia. 

 

§6 

 

Szpital  niezwłocznie informuje SCCS w formie pisemnej o:  

-wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych związanych z Ogólnopolskim 

Rejestrem Ostrych Zespołów Wieńcowych, naruszenia tajemnicy tych danych lub ich 

niewłaściwego wykorzystania 

 

§7 

 

SCCS jest uprawnione do przeprowadzenia kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych  

w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych pod względem zgodności  

z przepisami prawa. 

W celu wykonania kontroli oddelegowani do jej przeprowadzenia pracownicy SCCS mają prawo: 

 wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe Ogólnopolskiego 

Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych i przeprowadzenia niezbędnych czynności 

kontrolnych,  

 żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 

 przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących 

do przetwarzania danych. 

Z czynności kontrolnych SCCS sporządza  protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Szpital. 

Szpital jest zobowiązany zastosować się do zaleceń pracowników SCCS dotyczących 

stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności poprawy jakości zabezpieczenia danych 

osobowych związanych z Ogólnopolskim Rejestrem Ostrych Zespołów Wieńcowych  oraz sposobu 

ich przetwarzania,  wynikających z przeprowadzonej kontroli. 

 

 

§8 

 

Naruszenie przepisów ustawy  z dnia 24 maja 2018 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 

Nr.1000), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) a także Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów 

Wieńcowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1063) z przyczyn leżących po stronie  Szpitala w następstwie 

którego Śląskie Centrum Chorób Serca –  podmiot prowadzący Rejestr – zostanie obciążony 

grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania Szpital pokryje do poniesione z tego tytułu 

straty. 

 

 


