Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zaistniała możliwość naruszenia ochrony Państwa danych osobowych
w wyniku samowolnych działań pracownika.
W związku ze stanem epidemii, chcąc ograniczyć możliwość kontaktów osobistych, pracownik
wystawił na klatkę schodową dwie skrzynki na dokumenty. Jedną tzw. „nadawczą”, do której
wkładali Państwo kartki z informacją na zapotrzebowanie na leki i drugą tzw. „odbiorczą”, w której
znajdowały się zaklejone koperty z Państwa wynikami badań lub skierowaniami. Na kopertach
znajdowało się imię i nazwisko pacjenta.
Pomimo zastosowanego przez pracownika samowolnie rozwiązania nie wpłynęło do Medar Pro sp.
z o.o. nie wpłynęło żadne zgłoszenie o braku jakiejś koperty ani, że któraś z kopert była naruszona.
Należy zatem domniemywać, że nikt nieupoważniony nie uzyskał dostępu do Państwa danych
osobowych takich jak adres zamieszkania, nr PESEL, wynik badania, czy rozpoznanie, na
podstawie którego wystawiono skierowanie do poradni specjalistycznej.
Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nałożonymi na nas obowiązkami,
przekazujemy Państwu informacje o możliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych
osobowych:
A. Uzyskanie przez osobę, która mogła otrzymać Państwa dane kredytu w instytucjach poza
bankowych,
B. Uzyskanie dostępu do korzystania z przysługujących Państwu świadczeń opieki zdrowotnej,
C. Korzystanie z Państwa praw obywatelskich - np. poprzez głosowanie nad środkami budżetu
obywatelskiego,
D. Wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla Państwa
negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania Państwu
odpowiedzialności za dokonane oszustwa,
E. Uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do środków finansowych zgromadzonych na kontach
bankowych (o ile Państwo takie posiadają), wyłudzonych przez osoby podszywające się pod
instytucje finansowe za pomocą sms-ów,
F. Zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów
przestępczych,
G. Zawarcie umowy o świadczenie usług np. telewizji kablowej, telefonu, internetu, a następnie
zaprzestania opłacania rachunków i spowodowania powstania u Państwa zadłużenia.
Proponujemy podjęcie następujących działań w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych
skutków zaistniałego naruszenia:
A. Możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem
monitorowania swojej aktywności kredytowej, niektóre systemy informacji kredytowej
umożliwiają uruchomienie cyklicznych alertów wybranym kanałem komunikacji (np. sms,
e-mail) informujących o zapytaniach o historię kredytową kierowanych przez podmioty
finansowe - taka możliwość oferowana jest np. na stronie: www.bik.pl
B. Zgłoszenie faktu ewentualnego naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu
zapobieżenia tzw. Kradzieży tożsamości - zgłoszenie faktu naruszenia danych na Policji

C. Sugerujemy ogromną ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom
zwłaszcza za pośrednictwem Internetu i telefonu.
Informujemy, że Administrator danych ponownie przeszkolił personel, w szczególności
przypomniał o obowiązującym w przychodni Regulaminie udostępniania dokumentacji medycznej,
dokonał też zgłoszenia o naruszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych p. Joanną Styrcz – jssp.spzoo@gmail.com.

