
KS - BDO

APTEKO, PRZYGOTUJ SIĘ NA RODO !



Apteko - dlaczego RODO Cię dotyczy?

Dane pacjentów w połączeniu z lekami, które kupują to tzw. wrażliwe 
dane osobowe, apteka, przetwarzając je staje się ich administratorem. 

Jako administrator danych osobowych, w myśl rozporządzenia, apteka 
zobowiązana jest do wdrożenia polityki ochrony danych.

RODO nakłada kary pieniężne na tych administratorów, którzy nie potrafią wykazać zgodności 
przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem.

Zintegrowany z systemem aptecznym system KS-BDO wspomaga spełnienie podstawowych wymagań 
nałożonych na administratorów postanowieniami RODO i jest dobrym punktem wyjścia dla wdrożenia 
pozostałych wymagań Rozporządzenia. 



Czym jest RODO i co zmieni się 25 maja?

25 maja spełnienie formalnych wymagań minimalnych przestanie być wystarczające.
Dużo większe znaczenie będzie miała zdolność administratorów danych do udowodnienia 

legalności ich przetwarzania.   

25-tego maja tego roku zacznie nas obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 
– w skrócie RODO.

RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Tego dnia przestanie obowiązywać stosowana dotychczas Ustawa o Ochronie Danych 
Osobowych – w skrócie UODO. Przestaną obowiązywać wydane na jej podstawie 

rozporządzenia.



Od UODO do RODO – czyli co się zmienia?

UODO

RODO

• Usystematyzowana metodologia dla
działań administratora danych

• Obowiązek spełnienia minimalnych
wymagań

• Brak usystematyzowanej metodologii dla działań 
administratora danych

• Zmiana podejścia do zasad przetwarzania danych 
– odejście od obowiązku spełnienia minimalnych 
wymagań i wprowadzenie w to miejsce podejścia 
opartego na analizie ryzyka



RODO - analiza ryzyka. O co  właściwie chodzi?

Ryzyko to zdarzenie i jego konsekwencje oceniane pod
kątem intensywności i prawdopodobieństwa.

Zarządzanie ryzykiem to działania, które pozwalają
kontrolować ryzyko w organizacji.

Podejście do przetwarzania danych
oparte o analizę ryzyka wymaga
przeprowadzenia w każdej aptece
analizy szacowania ryzyka opartej o
procesy realizowane przez aptekę.



Dużą rolę w przyjęciu konkretnych działań, na gruncie RODO, pełnią normy ISO – w tym normy ISO z rodziny 27001. 

Wdrożenia narzędzi technicznych (np. informatycznych) i organizacyjnych (np. procedur),
pozwalających na przetwarzanie danych zgodnie z RODO oraz wykazanie ich zgodności z
rozporządzeniem.

Wdrożenia Polityki Ochrony Danych (opracowania procedur wewnętrznych, opracowania
wymaganej dokumentacji - m. in. Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym)

Prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania oraz Rejestru Incydentów (dokumentacji
naruszeń Ochrony Danych Osobowych)

Czego wymaga od nas RODO?



Gdzie jeszcze RODO wprowadza zmiany?

Rozbudowaniu ulegają zapisy dotyczące
prawa do bycia zapomnianym.

Rozbudowane są także zapisy dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

Duży nacisk zostaje położony na
uwzględnianie ochrony danych w fazie
projektowania oraz domyślną ochronę
danych używanego oprogramowania
(privacy by design & privacy by default)

Uregulowana zostaje kwiestia dotycząca prawa
do przenoszenia danych.

Wprowadzany zostaje nakaz informowania o
incydentach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.

Pojawią się dodatkowe definicje, jak np.
definicja profilowania, pseudominizacji, danych
biometrycznych, danych genetycznych.



Oprogramowanie, z którego 
korzysta Apteka

Organizacja wewnętrzna 
Klienta

Usługi zewnętrzne oraz ich 
dostawcy

• Zasada Privacy by Design 
oraz Privacy by Default

• Wewnętrzne Procedury 
i Dokumnety

• Wszyscy dostawcy usług 
zewnętrznych 
oraz związane z nimi 
zagadnienia powierzenia 
przetwarzania danych osobowych

Zagadnienia RODO 
szczególnie ważne z punktu widzenia Apteki



KS – BDO 
czyli Bezpieczeństwo Danych Osobowych zgodne z wymogami RODO

Program KS-BDO, poprzez system ankiet,
wspomaga podmioty prowadzące apteki
(administratorów danych osobowych) w
opracowaniu:

• Polityk ochrony danych w postaci:
• Polityki Bezpieczeństwa
• Instrukcji Zarządzania Systemem

Informatycznym

• Analizy szacowania ryzyka

• Rejestru czynności przetwarzania

• Rejestru incydentów



KS – BDO 
Twój sposób na RODO

Opracowanie 
dokumentacji

Wsparcie 
wykwalifikowanych 

Konsultantów

Szkolenia z zakresu 
ochrony danych 

osobowych



KS – BDO 
czyli Bezpieczeństwo Danych Osobowych zgodne z wymogami RODO

W mechanizmach systemu KS-BDO
uwzględniono wybrane dobre praktyki
opisane w normach ISO z rodziny
27000.

Dokumenty wygenerowane za pomocą
systemu KS-BDO:

• Stanowią wytyczną dla wdrożenia w
organizacji podstawowych wymagań
opisanych w RODO.

• Ułatwiają, podmiotom prowadzącym
apteki, udowodnienie spełnienia
wymagań RODO.



Brak zakłóceń w codziennej pracy 
podczas wdrożenia

Atrakcyjna cena

Minimalne zaangażowanie apteki

Szybkie wytworzenie kompletnej 
dokumentacji

Integracja dokumentów, szablonów, 
oświadczeń, upoważnień i wniosków

Ochrona danych pacjentów i apteki

Wysoka jakość usługi

Pełne wsparcie wykwalifikowanych 
konsultantów

KS – BDO 
Poznaj nasze mocne strony !



KS – BDO 
Poznaj nasze mocne strony !

Ceny licencji:
• 398,00 zł netto – pierwszy zakup licencji
• 199,00 zł netto – przedłużenie licencji



Nie czekaj, zamów już dziś !

KS – BDO
Sposób na RODO w Twojej Aptece

Wojciech Zieliński
660 675 095

wzieliński@kamsoft.pl


