Czy przepisy prawa nakładają na rodziców ucznia obowiązek przekazywania szkole
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PYTANIE
W szkole podstawowej rodzice wypełniają kartę zdrowia ucznia, gdzie podają dane
medyczne dziecka dot. stanu zdrowia, przebytych szczepień itp. Jaka jest podstawa prawna
zbierania tych danych? Czy wynika to z ustawy bądź innych aktów prawnych? Czy zbieranie
tych danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawda dot. RODO, czy może rodzice
muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych, a tym samym mogą odmówić
uzupełnienia dokumentu?
ODPOWIEDŹ
Na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe – dalej u.p.o.,
szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami organizowana jest zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.08.2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą – dalej r.o.p.o.z.d.m., oraz przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Stosownie do § 10 r.o.p.o.z.d.m. pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna prowadzą
dokumentację medyczną uczniów na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji
medycznej, zob. § 66 – § 69 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.08.2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej
r.d.m., Indywidualna dokumentacja medyczna ucznia zawiera następujące dane:
a) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń,
b) oznaczenie pacjenta,
c) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie
diagnostyczne, konsultację lub leczenie,
d) datę dokonania wpisu,

e) informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia,
f) informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia,
g) wyniki przeprowadzanych testów przesiewowych.
Przepis art. 68 ust. 1 pkt 11 u.p.o. nakłada na dyrektora szkoły obowiązek współpracy z
pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą – w ramach tego obowiązku
dyrektor szkoły udostępnia wskazanym podmiotom imię, nazwisko i numer PESEL ucznia.
Przepisy prawa nie nakładają na rodziców (opiekunów) ucznia obowiązku przekazywania
danych o zdrowiu ucznia szkole czy pielęgniarce szkolnej.
Według art. 9 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO,
dane o zdrowiu stanowią szczególną kategorię danych osobowych (dane osobowe wrażliwe).
Przetwarzanie tych danych dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w art.
9 ust. 2 RODO. W świetle przesłanek art. 9 ust. 2 RODO – uzyskanie informacji o stanie
zdrowia ucznia w celów medycyny szkolnej dopuszczalne jest na podstawie wyraźnej zgody
osoby, której dane dotyczą (jej opiekuna prawnego).

