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TEST 

ZE ZNAJOMOŚCI ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Skrót RODO oznacza: 

o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.   

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27.04.2016r. 

o Regulamin Ochrony Danych Osobowych w danej placówce  

o Rejestr Ochrony Danych Osobowych  

 

2. Dane osobowe: 

o to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej 

o to wyłącznie dane bezpośrednio identyfikujące daną osobę, np. imię i nazwisko, 

numer PESEL, numer NIP, seria i numer dowodu osobistego 

o to wyłącznie dane umieszczone w danej konkretnej dokumentacji lub programie  

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

3. Prawo do ochrony danych osobowych: 

o ma każda osoba  

o ma tylko pełnoletnia osoba 

o ma tylko obywatel polski  

o obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej   

 

4. Administratorem danych osobowych w zakładzie leczniczym prowadzonym w 

formie spółki z o.o. jest:  

o Prezes Spółki  

o Zarząd Spółki  

o Spółka  

o Rada Nadzorcza 

 

5. Komu należy zgłaszać przypadki naruszenia ochrony danych osobowych: 

o Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych    

o  Policji     

o Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych    
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o nikomu nie trzeba zgłaszać - wystarczy samemu zabezpieczyć dane 

 

6. Do podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w 

RODO  

nie należy: 

o zasada minimalizacji danych  

o zasada czystego biurka  

o zasady ograniczonego przechowywania  

o zasada rozliczalności  

 

7. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych grozi: 

o wyłącznie administracyjna kara pieniężna 

o administracyjna kara pieniężna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna 

(np. za odszkodowanie) 

o  wyłącznie administracyjna kara pieniężna i odpowiedzialność karna 

o wyłącznie odpowiedzialność cywilna  

 

8. Przetwarzanie danych: 

o oznacza różne operacje na danych, ale usunięcie danych nie jest przetwarzaniem 

danych  

o nie zachodzi, gdy mam dostęp do pewnych danych, ale nie mogę ich zmienić ani 

usunąć 

o jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych  

o to operacje wykonywane na dokumentacji papierowej  

 

9. Dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane genetyczne 

- w rozumieniu RODO - to: 

o szczególne kategorie danych  

o dane szczególnie wartościowe 

o szczególne dane unikalne 

o dane szczególnie  

 

10. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem: 

o wyłącznie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie  

o gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na danym 

zakładzie leczniczym (prowadzenie dokumentacji medycznej) 

o gdy tak stanowi ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 
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11. Osoba, której dane dotyczą, zanim wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych: 

o musi zostać poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

o może zostać poinformowana o możliwości wycofania zgody 

o musi potwierdzić znajomość zasad ochrony danych w danej placówce 

o wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne  

 

12.  Dane o stanie zdrowia: 

o to dane zawarte w dokumentacji medycznej ujawniające informacje o stanie zdrowia 

o to dane o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, ujawniające 

informacje o stanie zdrowia 

o to informacje o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej  

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

13. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych może być 

przeprowadzona przez: 

o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

o Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

o Radę Ochrony Danych Osobowych   

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych: 

o może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej  

o może nastąpić w takiej formie w jakiej została udzielona zgoda 

o nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia wyrażenia zgody 

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

15. Odpowiedzialności karnej podlega ten: 

o kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne  

o kto przetwarza dane osobowe choć do ich przetwarzania nie jest uprawniony 

o kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych 

o wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 


