Deklaracja I(ierownict`A,a S[asklego centrum chordb serca w zabrzu v,1.0

Dyrekcja

szpitala

prz\n^/iazuje

duza

wage

do

ochrony

danych

osobovych

przetwarzanych

w Slaskim centrum chor6b Serca w Zabrzu. W zwiazku z czym rozumie koniecznosc zapewnienia

wysokiego poziomu ochrony danych osobo\^rych w realizowanych zadaniach a tak±e w celu

\vypetnienia vymagah prawnych w tym zakresie, dlatego wprowadza system bezpieczefistwa
informacji, kt6rego nadrzednym dokumentem jest polityka Bezpieczehstwa.

Dyrekcja Slaskiego centrum chor6b Serca jest w petni zaangazowana i alrtywnie wspiera procesy
zamierzajace do zapewnienia jak naj\vyZszego poziomu bezpieczehstwa. wprowadzajac polityke

Bezpieczehstwa deklaruje, Ze wprowadzony system ochrony danych osobovych bedzie podlegal
ciagtemu doskonaleniu i obejmuje wszystkie kluczowe obszary dziatalnosci szpitala.

Gt6wnym celem ustanowienia systemu ochrony danych osobowych jest odpowiednie zabezpieczenie
PrZetWarZanyCh infOrmaCji, Ze SZCZeg6lnym uwzglednieniem bezpieczehstwa przetwarzanych danych

z zachowaniem ich poufnoSci, dostepnoSci oraz integralnoSci.
Ponadto celem wdroZoneEO SVStemu OChrOnV ieSt;

1.

Zapewnienie ciagtoSci proces6w przetwarzania danych osobowych,

2.

Ograniczenie vystepowania zagrozeh dla bezpieczehstwa tych danych,

3.

Zapewnienie wtaSciwego funkcjonowania wszystkich system6w informatycznych,

4.

WtaSciwe reagowanie na incydenty bezpieczeflstwa.

Realizacia przvietvch cel6w iest zrealizowana DOOrZeZ:

1.

Wskazanie sposobu organizacji systemu zarzadzania bezpieczehstwem danych osobowych,

2.

Wyznaczenie zadah i odpowiedzialnoSci os6b zwiazanych z zapewnieniem bezpieczehstwa

danych,
3.

Wyznaczenie wtaScicieli

dla

alct\M/6w

i

zasob6w informacyjnych,

k(6rzy odpowiadaja

za zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczehstwa przetwarzanych informacji,
4.

WdroZenie i utrzymanie niezbednych zabezpieczeh organlzacyjnych i technicznych,

5.

Zapoznanie sic przez wszystkich pracownik6w, wsp6tpracownik6w, wykonawc6w i osoby
realizujace zadania na rzecz Slaskiego centrum chor6b Serca w Zabrzu z wtaSciwymi politykami
i

procedurami

bezpieczefistwa

danych

osobovych

obowiazuJ.qCymi

W

ZWiaZku

z wykon\n^/anymi obowiazkami,

6.

Przeglad i utrzymanie aktualnych polityk i procedur bezpieczehstwa danych,

7.

Reakcje na zagroZenia i incydenty dla bezpieczehstwa danych osobowych w okreslony i z gory
ustalony spos6b, umoZliwiajacy szybkie podjecie dziatah korygujqcych,

8.

Ciagte podnoszenie SwiadomoSci pracownik6w w obszarze bezpieczehstwa informacji,

9.

Ciagle doskonalenie systemu zarzadzania bezpieczehstwem informacji.
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