
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w systemie CTIS. 
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• Dane osobowe: informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie (bezpośrednio lub

pośrednio) osoby fizycznej na podstawie tych danych, lub w kombinacji z innymi posiadanymi

danymi lub danymi możliwymi do pozyskania w sposób racjonalny.

• Osoba, której dane dotyczą: osoba, która została zidentyfikowana lub może być zidentyfikowana

na podstawie danych osobowych.

• Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,

który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.



Podstawowe pojęcia
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• Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

• Przetwarzanie: oznacza operację wykonywaną na danych osobowych taką, jak: zbieranie,

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie,

usuwanie lub niszczenie.

• Pseudonimizacja: oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było

już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji.
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Wprowadzenie do obowiązujących przepisów

Artykuł 93 rozporządzenia w sprawie badań klinicznych odnosi się do obowiązku przestrzegania przez

użytkowników CTIS wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub rozporządzenia (UE)

2018/1725 w zakresie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych

przekazywanych do CTIS. Art. 93 rozporządzenia (UE) 536/2014 stanowi, że:

1. Państwa członkowskie stosują rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

GDPR), które określa zasady ochrony danych osobowych i ich swobodny przepływ (jego postanowienia mają

zastosowanie wobec sponsorów oraz Państw członkowskich).

2. rozporządzenie (UE) 2018/1725 (EUDPR), które określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych

w zakresie ich przetwarzania przez instytucje UE, jej organy, biura i agencje oraz swobodnego przepływu tych

danych - stosuje się wobec Komisji Europejskiej oraz EMA.



5

Podstawowe założenia ochrony danych osobowych

dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

(„osobie, której dane dotyczą”).

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Przykłady danych osobowych

Identyfikujące Czynniki identyfikujące

1. Nazwisko 1. budowa fizyczna 5. czynniki kulturalne

2. Numer identyfikacyjny np. numer PESEL 2. fizjologia 6. sytuacja społeczna

3. Adres zamieszkania 3. genetyka 7. stan psychiczny

4. Adres email; IP 4. sytuacja ekonomiczna
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Podstawowe założenia ochrony danych osobowych

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Działania związane z przetwarzaniem danych osobowych

- zbieranie - przechowywanie - używanie - zestawianie 

- rejestrowanie - modyfikowanie - ujawnianie - strukturyzacja

- organizowanie - odzyskiwanie, wyszukiwanie - zastrzeżenie - rozpowszechnianie

- konsultacje - niszczenie, usuwanie
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Podstawowym założeniem jest minimalizacja danych, ponieważ wpływa na ocenę, którą należy przeprowadzić

przed przekazaniem danych osobowych do CTSI. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 81 rozporządzenia

w sprawie badań klinicznych.

Oba rozporządzenia - rozporządzenie (UE) 2016/679 (GDPR) i rozporządzenie (UE) 2018/1725 (EUDPR),

nakazują stosowanie 7 zasad przetwarzania danych osobowych. Są to:

7 zasad ochrony danych osobowych

1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości

2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych

3. Zasada minimalizacji danych

4. Zasada prawidłowości danych

5. Zasada ograniczenie przechowywania danych 

6. Zasada integralności i poufności danych  

7. Zasada rozliczalności
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1) Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości - Administrator przetwarzający dane powinien dołożyć

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą;

2) Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych - Cel przetwarzania danych musi być z góry określony i zgodny

z prawem;

3) Zasada minimalizacji danych - Administrator powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne

ze względu na cel ich zbierania;

7 zasad ochrony danych osobowych
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4) Zasada prawidłowości danych – Dane osobowe muszą być prawdziwe, kompletne i aktualne ze względu na cel,

jakiemu mają służyć;

5) Zasada ograniczenia przechowania danych – Ograniczenie okresu przetwarzania danych jedynie do czasu

niezbędnego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych;

6) Zasada integralności i poufności danych - Przetwarzanie danych powinno następować w sposób zapewniający im

odpowiednie bezpieczeństwo;

7) Zasada rozliczalności - Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych

osobowych i musi być w stanie wykazać, że stosuje się do nich.

7 zasad ochrony danych osobowych
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7 zasad będzie mieć zastosowanie do danych osobowych głównego badacza, pracowników sponsora oraz

wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MAA)

7 zasad ochrony danych osobowych

Główny badacz, personel sponsora i MMA

Główny badacz

- Dane kontaktowe;

- Informacje istotne dla uzasadnienia ich roli w badaniu: CV, instytucja dla której pracuje.

Personel MMA

- nazwa sponsora, badacza koordynującego sprawozdanie z badania klinicznego oraz dane identyfikacyjne 

badacza, który przeprowadził badanie.

Personel sponsora

- imiona i nazwiska osób pełniących określone prawem funkcje, w tym prawnie wyznaczonego przedstawiciela 

sponsora;
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Co do zasady dane ekspertów z Państw członkowskich nie będą zamieszczane w systemie, chyba że będzie to

konieczne w celu zastosowania przepisów art. 81 ust. 2 i 6 rozporządzenia (UE) 536/2014.

7 zasad ochrony danych osobowych

Eksperci państw członkowskich

- nazwisko i inne dane osobowe identyfikujące: eksperta państw członkowskich - głównie osoby dokonującej

oceny naukowej, urzędników urzędów regulacyjnych, członków komisji etycznych czy inspektorów.
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Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych oraz ich 
obowiązki

Administrator danych:

EMA, Komisja Europejska, państwa członkowskie, sponsorzy badania klinicznego oraz posiadacze pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu (MAH) są uważani za współadministratorów danych zamieszczanych i zarządzanych

w CTIS. Chociaż każdy z tych podmiotów podlega pod szczególne regulacje, to jednak wspólnie wykonują

obowiązki związane z danymi osobowymi w CTIS.
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Pojęcie współadministratora zostało zdefiniowane w art. 26 rozporządzenia GDPR oraz art. 28

rozporządzenia EUDPR.

Użytkownicy mogą zamieszczać w CTIS tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania

obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 536/2014.

Sponsorzy, MAH, Państwa członkowskie i Komisja Europejska są zobowiązani do przesyłania

i zamieszczania danych i dokumentów w CTIS niezbędnych do wykonywania obowiązków określonych

w rozporządzeniu (UE) 536/2014, przestrzegając przy tym art. 81 ust. 2 i 6 tego rozporządzenia.

Jako Administrator CTIS, EMA będzie odpowiedzialna za integrację z innymi bazami danych EMA

danych i dokumentów przechowywanych w CTIS. Ponadto EMA będzie mieć prawo do edytowania

danych lub ich usuwania (w przypadku zaistnienia zasadnych podstaw), w celu przestrzegania

zgodności z art. 81 ust. 10 rozporządzenia (UE) 536/2014.

Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych oraz ich 
obowiązki – pojęcie współadministratora
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Każdy podmiot przesyłający, zamieszczający lub zarządzający danymi i dokumentami w CTIS jest obowiązany do

przestrzegania rozporządzeń GDPR, EUDPR oraz przepisów krajowych o ochronie danych osobowych (jeżeli mają

zastosowanie).

EMA nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe zamieszczone w uporządkowanych danych lub

w dokumentach przesłanych przez sponsorów, Państwa członkowskie oraz Komisję Europejską w kontekście

wykonywanych przez nich działań.

Podmioty uprawnione do zamieszczania takich danych i dokumentów w CTIS są odpowiedzialne za

zapewnienie ich zgodności z rozporządzeniami GDPR, EUDPR oraz przepisami krajowymi (jeżeli mają

zastosowanie).

Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych oraz ich 
obowiązki
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Przetwarzanie danych osobowych w CTIS

Podstawą przetwarzania danych osobowych w CTIS jest interes publiczny, o którym mowa

w rozporządzeniach GDPR oraz EUDPR. Publikacja danych z CTIS służy interesowi publicznemu jakim

jest: promowanie badań naukowych, postępu technologicznego oraz zdrowia publicznego.

W szczególności przetwarzanie danych w CTIS ma na celu:

1) zapewnienie istnienia informacji o wszystkich badaniach klinicznych prowadzonych na terenie UE oraz ich

wynikach;

2) wspieranie zaufania publicznego odnośnie całego procesu związanego z prowadzeniem badań

klinicznych;

3) zapewnienie dostępu do informacji pacjentom, uczestnikom badania, kadrze medycznej i naukowej oraz

szerszej opinii publicznej o badaniach klinicznych prowadzonych na terytorium UE, ich wynikach oraz

danych, na podstawie których wydano decyzje o dopuszczeniu produktów leczniczych do obrotu;

4) działanie w roli menadżera źródła informacji wspierającego innowację oraz dalszy rozwój nauki.



16

Dane osobowe pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym nigdy nie powinny być publikowane. Dane

interesariuszy badania klinicznego (badaczy, ekspertów z Państw członkowskich, pracowników sponsora,

pracowników MAH/MAA) mogą zostać przesłane do systemu, jeżeli zostało to uznane za konieczne.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS
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Przetwarzanie danych osobowych w CTIS

Dane osobowe, które mogą być przekazywane do CTIS i warunki przekazania

Uczestnicy badania

- W art. 81 i w motywie 67 rozporządzenia (UE) 536/2014 przewidziano, że żadne dane osobowe

uczestników badania klinicznego nie mogą być podawane do wiadomości publicznej ani rejestrowane

w CTIS. Użytkownicy będący sponsorami muszą dokonać anonimizacji danych osobowych przed

załączeniem odpowiednich dokumentów przeznaczonych do publikacji do CTIS.

Uczestnicy procesu

- Dane osobowe uczestników procesu (np. ekspertów Państw członkowskich, prowadzących badania

kliniczne) mogą zostać przekazane do CTIS, jeżeli zostanie to uznane za konieczne. W większości

przypadków dane takie mogą być przechowywane i dostępne tylko w bezpiecznym module CTIS, natomiast

w szczególnych przypadkach CTR może żąda ich upublicznienia ze względu na interes publiczny. Dotyczy to

niektórych danych osobowych głównego badacza.
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Sponsorzy mogą przetwarzać dane osobowe, kiedy składają wnioski lub przekazują informacje Państwom

członkowskim w celu uzyskania zgody na prowadzenie badania klinicznego oraz dopełnienia obowiązku

raportowania odnośnie trwającego albo zakończonego badania klinicznego.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS - Sponsor
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Państwa członkowskie mogą przetwarzać dane osobowe w toku oceny wniosków złożonych przez

sponsorów lub w celu dopełnienia obowiązku monitorowania badań klinicznych prowadzonych na ich

terytorium.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS – Państwa Członkowskie
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Komisja Europejska może przetwarzać dane osobowe, kiedy składa informacje z unijnych kontroli oraz w celu

dopełnienia obowiązku nadzoru nad działaniami związanymi z prowadzeniem badań klinicznych na

terytorium UE.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS - KE 
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EMA może przetwarzać dane osobowe, kiedy zarządza dostępem użytkowników do CTIS oraz gdy korzysta

z uprawnienia do dokonywania zmian w danych w celu ich edytowania albo usunięcie dostępnych dla

szerszej publiczności danych błędnych lub przetworzonych niezgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS - EMA 
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W CTIS możliwe jest wyłączenie pewnych dokumentów zawierających dane osobowe z obowiązku ich

publikacji na stronie internetowej na podstawie art. 81 ust. 4 rozporządzenia (UE) 536/2014. Te przepisy

określają, jakie dokumenty będą publikowane na stronie oraz kiedy.

Przetwarzanie danych osobowych w CTIS

Do publikacji

Pierwsza wersja dokumentu, którą użytkownik załączy w systemie będzie zgodnie z jego domyślnymi

ustawieniami publikowana na stronie internetowej. Takie dokumenty muszą być zanonimizowane przed ich

załączeniem.

Nie do publikacji

Użytkownicy mogą także załączyć drugą wersję dokumentu nie przeznaczoną do publikacji. Ta wersja będzie

zapisana i dostępna jedynie w zabezpieczonej części CTIS, i będzie widoczna jedynie dla użytkowników

z odpowiednimi uprawnieniami i rolami. Takie dokumenty mogą zawierać dane osobowe pod warunkiem,

że przestrzegana jest zasada minimalizacji danych.
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Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych

CTIS wspiera zgodność z prawem ochrony danych poprzez różne cechy i funkcje wbudowane w system, które

uwzględniają:

Zabezpieczenie 
dostępu

Ograniczenia dostępu 
do danych opartego na 

rolach

Komunikaty 
informacyjne

Opcje publikacji

Zgodność z krajowymi 
przepisami o ochronie 

danych
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Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych –
zabezpieczenie dostępu

CTIS zapewnia zastrzeżony dostęp do zabezpieczonej przestrzeni roboczej sponsora i organu kompetentnego

tylko zweryfikowanym użytkownikom, którzy mają ważny login i hasło pozyskane w toku rejestracji

zarządzanej przez EMA.
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Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych –
ograniczenia dostępu

CTIS jest systemem opartym na rolach, w którym użytkownicy mają dostęp tylko do tych danych i dokumentów, które

są im niezbędne do wykonywania obowiązków w systemie, na podstawie ról, jakie im przydzielono, zgodnie

z zasadami proporcjonalności i konieczności.

Użytkownik z państwa członkowskiego posiadający rolę przygotowującego część I oceny będzie mógł uzyskać dostęp do

informacji zawartych w części I wniosku dotyczącego badania klinicznego jedynie w celu utworzenia i edycji

sprawozdania z oceny części I.

Użytkownik z strony sponsora posiadający rolę przygotowującego część II oceny będzie mógł mieć dostęp i edytować

informacje zawarte w części II wniosku dotyczącego badania klinicznego wyłącznie w celu wypełnienia pól części II tego

wniosku.
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Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych –
komunikaty informacyjne

Użytkownicy po zalogowaniu się do systemu będą widzieć baner informujący ich o tym, że dane i dokumenty

przesłane do CTIS podlegają zasadom publikacji, o których mowa w art. 81 ust. 4 rozporządzenia (UE)

536/2014.



27

CTIS będzie też wymagać wypełnienia deklaracji, że przestrzega się zasad dotyczących ochrony danych

osobowych odnośnie zamieszczanych przez siebie w systemie danych i dokumentów.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych
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Dokumenty zamieszczane w CTIS co do zasady będą publikowane na stronie internetowej, dlatego nie

powinny one zawierać danych osobowych. Jednakże pewne dokumenty zawierające dane osobowe mogą

być potrzebne. W tym celu CTIS umożliwia załączenie dwóch wersji dokumentu: jednej, baz danych

osobowych publikowanej na stronie internetowej oraz drugiej zawierającej dane osobowe.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych –
opcje publikacji



29

Ta funkcjonalność jest dostępna dla:

Sponsorów: dla dokumentów dostarczonych w dokumentacji CTA, dokumentów dostarczonych

w odpowiedzi na RFI oraz dokumentów dostarczonych w trakcie cyklu życia badania klinicznego. Jest on

również dostępny dla użytkowników raportu badania klinicznego MAH.

Państw członkowskich: w przypadku sprawozdań z oceny, dokumentów dostarczonych przy zgłaszaniu RFI,

poprawek lub sprawozdań z inspekcji.

KE - w odniesieniu do unijnych sprawozdań z kontroli.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych
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W celu załączenia wersji „nie do publikacji” użytkownicy muszą kliknąć na przycisk dodaj (+) po prawej

stronie załączonego uprzednio dokumentu do publikacji.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych
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Po załączeniu drugiego dokumentu użytkownicy będą widzieć obie wersje dokumentu w zabezpieczonej

części CTIS. Jednakże tylko wersja „do publikacji” zostanie zamieszczona na stronie internetowej powiązanej

z CTIS.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych
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Sponsorzy mogą załączać dodatkową dokumentację do Części II wstępnego wniosku o badanie kliniczne w

celu udowodnienia przestrzegania dodatkowych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych

osobowych obowiązujących w państwie członkowskim, na terytorium którego będzie prowadzone badanie

kliniczne.

Funkcjonalności w CTIS zapewniające ochronę danych osobowych



Dziękujemy za uwagę


