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1. Właściciel procedury
Właścicielem procedury jest Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

2. Cel
Opis sposobu postępowania przy zgłaszaniu żądania o udostępnienie danych osobowych
przetwarzanych w ramach Rejestru, tak aby spełnione były warunki:
● jednoznaczne określenie osoby, której dane są przetwarzane,
● bezpieczne zgłoszenie wniosku o udostępnienie danych,
● bezpieczne udostępnienie przetwarzanych danych osobie zgłaszającej wniosek,

3. Definicje
Rejestr - Aplikacja Dostępowa Rejestru Niezłośliwych Nowotworów Dużych Gruczołów
Ślinowych
Wnioskodawca – osoba prywatna, której dane przetwarzane są w Rejestrze
Podmiot Prowadzący Rejestr - podmiot zajmujący się formalnym i merytorycznym
zarządzaniem Rejestrem
Techniczny Wykonawca Systemu – podmiot zajmujący się technicznym nadzorem nad
Rejestrem, odpowiedzialny za ciągłość pracy, rozwój oraz bezpieczeństwo Rejestru.

4. Zakres stosowania
Obowiązuje wszystkie osoby, których dane przetwarzane są w Rejestrze.

5. Sposób postępowania
1) Wnioskodawca zgłasza wniosek o udostępnienie informacji o przetwarzanych
danych osobowych do Podmiotu Prowadzącego Rejestr w formie pisemnej,
wypełniając odpowiedni formularz (“RNNDGŚ-05A - Wniosek o udostępnienie
informacji o przetwarzanych danych osobowych”) i doręczając go Podmiotowi
Prowadzącemu Rejestr osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2) Podmiot Prowadzący Rejestr weryfikuje poprawność wniosku
3) Po zweryfikowaniu poprawności wniosku, Podmiot Prowadzący Rejestr informuje o
nim Wykonawcę Technicznego Systemu wysyłając odpowiednią wiadomość email na
adres rejestr@guzyslinianek.pl, w załączniku której zamieszcza skan wniosku
nadesłanego przez Wnioskodawcę
4) Wiadomość wysłana na adres rejestr@guzyslinianek.pl musi zostać wysłana z
jednego z wcześniej zatwierdzonych adresów email posiadanych przez uprawnione
osoby będące pracownikami Podmiotu Prowadzącego Rejestr
5) Wykonawca Techniczny Systemu odnajduje dane osobowe wskazane we wniosku i
przetwarzane w Rejestrze, i na ich podstawie sporządza raport opisujący te dane
(zgodnie z szablonem “RNNDGŚ-05B - Raport o przetwarzanych danych
osobowych”)
6) Wykonawca Techniczny Systemu przekazuje sporządzony raport do Podmiotu
Prowadzącego Rejestr
7) Po weryfikacji raportu, Podmiot Prowadzący Rejestr przekazuje raport do
Wnioskodawcy

6. Odpowiedzialność i kompetencje
Rola

Odpowiedzialności/kompetencje

Wnioskodawca

Zgłasza wniosek o udostępnienie informacji o danych
osobowych przetwarzanych w Rejestrze

Podmiot Prowadzący
Rejestr

Przyjmuje wniosek i po weryfikacji przekazuje go do
Wykonawcy Technicznego Systemu.
Po sporządzeniu raportu o przetwarzanych danych
osobowych przez Wykonawcę Technicznego Systemu,
przekazuje go Wnioskodawcy.

Wykonawca Techniczny
Systemu

Sporządza raport o przetwarzanych danych osobowych
zawartych we wniosku od Wnioskodawcy i przekazuje go
Podmiotowi Prowadzącemu Rejestr.

