Załącznik Nr 2 do Polityki ochrony danych osobowych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu

Wykaz zbiorów danych osobowych ustalonych w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Elblągu
Pracownicy
1

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

2

Kandydaci do pracy

3

Konkursy

4

Ankiety ocen pracowników

5
Ewidencja czasu pracy, w tym urlopów wypoczynkowych, dyżurów, zwolnień od pracy
6
Urlopy macierzyńskie/ tacierzyńskie, urlopy wychowawcze
7

Delegacje służbowe

8

Badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników

9

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia, umowy o
dzieło

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Szkolenia, kursy
11

Szkolenia wstępne i szkolenia okresowe

12

Uczestnicy szkoleń specjalizacyjnych, zewnętrznych i wewnątrzszpitalnych

13

Studenci, kursanci

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

Pracownicy narażeni na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych
Ekspozycja zawodowa , choroby zawodowe, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy
powodujące inwalidztwo, wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

16

Odzież ochronna

17

Imienne dozymetry indywidualne

14

Ochrona danych osobowych

19

Pracownicy/ osoby świadczące pracę na podstawie kontraktu cywilnoprawnego upoważnieni do
przetwarzania danych osobowych
Wnioski o nadanie /modyfikację/odebranie uprawnień do przetwarzania danych osobowych,
zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych

20

Zobowiązania do zachowania poufności studentów, praktykantów, kursantów

21

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

22

Wnioski o nadanie/modyfikację/ odebranie uprawnień do systemów informatycznych z podziałem
na systemy IT

23

Kopie zapasowe

24

Osoby uprawnione do systemów informatycznych

25

Użytkownicy telefonów stacjonarnych, komórkowych

18

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Monitoring i ochrona
26

Monitoring wizyjny

27

Ochrona pomieszczeń

Sprawy wojskowe, ochrona informacji niejawnych
28

Pracownicy WSZ w Elblągu reklamowani od obowiązku służby wojskowej

29

Świadczenia osobiste i rzeczowe

30

Informacje niejawne

31

Identyfikatory służbowe

Zbiory administracyjne
32

Dokumentacja Rady Społecznej WSZ w Elblągu

33

Pełnomocnictwa

34

Pisma wychodzące i przychodzące- korespondencja

35

Skargi i wnioski

36

Roszczenia pacjentów przeciwko WSZ w Elblągu

37

Sprawy sądowe

38

Zarządzenia Dyrektora Naczelnego WSZ w Elblągu

Promocja i profilaktyka
39

Akcje profilaktyczne

Zasoby Archiwum Zakładowego
40

42

Dokumentacja zakładu - medyczna i niemedyczna, przyjęta na stan Archiwum Zakładowego
Zarchiwizowana dokumentacja medyczna-udostępnienie osobom fizycznym, organów władzy
publicznej i innym uprawnionym podmiotom
Udostępnienie dokumentacji medycznej i niemedycznej- na potrzeby innych komórek
organizacyjnych

43

Zdigitalizowana dokumentacja medyczna

41

Zasoby audytu i kontroli
44
45

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna
Kontrole zewnętrzne

Sprzęt medyczny
46

Usługi gwarancyjne i serwisowe -urządzenia medyczne

Mienie zakładu
47

Gospodarowanie mieniem WSZ w Elblągu

Kontakty
48

Kontakty- potencjalni kontrahenci i ich współpracownicy

Planowanie, analiza i budżetowanie
49

Koordynatorzy ośrodków kosztów

Finanse i księgowość
50
51
52
53
54

Księga Wzorów Podpisów -Wykaz osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów
zakładu
Pacjent-rozliczenia usług medycznych
Pracownicy/podwykonawcy-zgłoszenia osób świadczących usługi medyczne pacjentom w ramach
umów zawartych pomiędzy NFZ/płatnikiem i WSZ
Dane identyfikacyjne z dowodów finansowo- księgowych podwykonawców usług medycznych
Dane identyfikacyjne z dowodów finansowo- księgowych NFZ, Ministerstwa Zdrowia/ programy
zdrowotne , projekty, dotacje ze środków zewnętrznych

55

Kontrahent- umowy z płatnikiem usług medycznych

56

Dokumentacja finansowo-księgowa

57

Windykacja należności

58
59

Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa-dokumentacja pożyczkobiorców
Dokumentacja płacowa pracowników, deklaracje podatkowe oraz dokumentacja Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

60

Dokumentacja ubezpieczenia grupowego pracowników

61

Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku

Zamówienia publiczne
62

Zamówienia publiczne

Ochrona Zdrowia
63

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów Szpitala

64

Pacjenci oczekujący na przyjęcie do szpitala i w poradniach specjalistycznych

65

Zbiorcza dokumentacja medyczna pacjentów Szpitala

66

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów poradni specjalistycznych

67
68

Zbiorcza dokumentacja medyczna pacjentów poradni specjalistycznych
Karty zgłoszenia wady u dziecka w wieku 0-2 lata do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad
Rozwojowych

69

Karty zgłoszeń pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

70

Karty zgłoszenia nowotworów złośliwych do Krajowego Rejestrów Nowotworów

71

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów pracowni diagnostycznych

72

Zbiorcza dokumentacja medyczna pacjentów pracowni diagnostycznych

73

Indywidualna dokumentacja medyczna Zakładu Rehabilitacji

74

Zbiorcza dokumentacja medyczna Zakładu Rehabilitacji

75
76

Księgi/wykazy depozytu wartościowego w oddziałach
Zgłoszenia i interwencje w celu zapewnienia poszpitalnej opieki medycznej i socjalnej nad
pacjentem

77

Dokumentacja procedury "Niebieska karta"

78

Karty zastosowania unieruchomienia/ zastosowania przymusu bezpośredniego/ izolacji pacjentów

79

Badania więźniów i osób osadzonych w aresztach śledczych - faktury do Aresztu Śledczego

80

Badania kliniczne

Apteka szpitalna
81

Działania niepożądane produktu leczniczego oraz formularze zgłoszenia incydentu medycznego

Dział Ratownictwa Medycznego
82

Księga Dysponenta Ratownictwa Medycznego

Stan na 15 października 2018 r.

