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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Stawki 2 

00-193 Warszawa 
 

 

Skarga na bezpodstawne udostępnienie moich danych osobowych 
 

 

W związku z bezprawnym udostępnieniem przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z 

Dyrektorem NFZ podmiotowi trzeciemu moich danych osobowych w tym danych 

wrażliwych dotyczących mojego zdrowia na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie 

danych osobowych w zw. z art. 60 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 

61 §1 kpa w zw. z art. 31 kpa w zw. z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych 

niniejszym składam skargę na niezgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) skargę 

dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Ministra Zdrowia 

i Dyrektora NFZ. 

 

W związku z  powyższym oraz na podstawie załącznika do niniejszego żądam:  

1. Przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia i NFZ w celu ustalenia 

pełnego zakresu bezprawnie przetwarzanych danych, terminu i formy ich 

przekazania oraz osób/podmiotów odpowiedzialnych,  

2. Usunięcia uchybień, które doprowadziły do bezprawnego przekazania danych, w 

celu doprowadzenia do całkowitego zaprzestania udostępniania moich danych 

osobowych urzędom oraz innym podmiotom bez mojej zgody i wiedzy  

3. Ustalenie, czy i do jakich jeszcze urzędów/podmiotów trafiły dane osobowe po 

udostępnieniu ich przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, 

4. Nakazania Ministrowi Zdrowia i NFZ oraz innym podmiotom, do których trafiły 

moje dane osobowe usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych 

osobowych poprzez ich usunięcie 

 

W związku z zaistniałą sytuacją wnoszę również o nałożenie na Ministra Zdrowia i 
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Dyrektora NFZ administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku.  

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Załączniki: 

1. Pismo do NFZ z dnia ……………………….… roku,  

2. Odpowiedź NFZ z dnia ………………………. roku,  

3. Odpowiedź zgłaszającego/ zgłaszającej na pismo z NFZ.  
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