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Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych 

 
 
Dotyczy: bezpłatnego udostępnienia aplikacji RODOnet dla indywidualnych i grupowych praktyk 
pielęgniarek i położnych. 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Małe praktyki medyczne, w tym pielęgniarek i położnych są zobowiązane do przestrzegania tych 
samych przepisów do duże podmioty lecznicze, chociaż dysponują znacznie mniejszymi możliwościami 
technicznymi i środkami finansowymi.  
 
Opracowana przez naszą firmę aplikacja RODOnet zawiera szereg szablonów ułatwiających 
przeprowadzenie audytu RODO i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Materiały zostały 
przygotowane z uwzględnieniem zakresu świadczeń realizowanych przez praktyki pielęgniarek  
i położnych w ramach POZ, opieki długoterminowej domowej, w środowisku nauczania i wychowania.  
 
Aplikacja została zademonstrowana w trakcie szkoleń RODO w Łodzi, Kaliszu, Jeleniej Górze, Pile, 
Gdańsku, Radomiu, Białej Podlaskiej, Płocku, Sieradzu i Elblągu. Wszędzie spotkała się z bardzo dobrym 
odbiorem. Kolejne spotkania odbędą się w Katowicach, Rowach, Poznaniu, Sopocie i innych ośrodkach.  
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o powiadomienie zainteresowanych prowadzących praktyki 
indywidualne i grupowe, że do końca 2018 r. mogą korzystać z aplikacji bezpłatnie. Stworzona 
dokumentacja RODO może być przechowywana w formie elektronicznej lub papierowej przez dowolny 
okres czasu. Poniżej zamieszczamy proponowaną treść komunikatu. Zachęcamy Państwa także do 
współpracy w ramach bezpłatnego forum ekspertów RODO. Nadesłane przez Państwa pytania zostaną 
wraz z odpowiedziami umieszczone na stronie rodonet.pl 
 

W razie takiej potrzeby możemy również przeprowadzić na Państwa zlecenie bezpłatne szkolenie  

„RODO w indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej”. Warunkiem jest zebranie 

odpowiednio dużej grupy i udostępnienie sali. W sprawie szczegółowych informacji oraz uzgodnienia 

terminu proszę kontaktować się z Panią Sylwią Miezio, tel. 698 101 878, e-mail:rodonet@prometriq.pl.  

Z poważaniem  

 

 

dr Piotr Szynkiewicz, Prezes Zarządu  
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Rodo w praktyce pielęgniarki i położnej 
 
Do końca 2018 r. pielęgniarki i położne, które prowadzą prywatne praktyki 
mogą bezpłatnie skorzystać z aplikacji RODONET, która zawiera szereg 
dedykowanych szablonów, dostosowanych do specyfiki małych praktyk 
medycznych. 
 
RODONET umożliwia realizację audytu RODO „krok po kroku”. Utworzone 
dokumenty mogą być przechowane w formie elektronicznej lub 
papierowej przez dowolny okres czasu, oczywiście pod warunkiem 
zachowania aktualności ich treści. 
 
Aplikacja RODONET była prezentowana w Okręgowych Izbach Pielęgniarek  
i Położnych w Kaliszu, Sieradzu, Elblągu, Białej Podlaskiej, Radomiu, 
Jeleniej Górze, Pile, Płocku i Gdańsku – wszędzie uzyskała bardzo wysoką 
ocenę.  
 
Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza zainteresowanych 
do rejestracji na stronie www.rodonet.pl. Informacje można także uzyskać 
pod numerem 698 101 878 lub adresem rodonet@prometriq.pl.  
 
Zapraszamy również do nadsyłania pytań związanych z RODO. Nasi 
eksperci udzielą odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie 
www.rodonet.pl.  
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