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1. Cel i zakres opnacowania Polityki Bezpieczefstwa lnformacji

Pofityka Bezpieczefstwa Informacji (PBl) wyra2a wolq Najwy2szego Kierownictwo UCK w zakresie ochrony
jego Zasob6w informacyjnych, a takie wyznacza gl6wne kierunki dzialania Kierownictwo oraz Procownik6w
UCK w celu zapewnienia systemowego nadzoru nad Przetwarzaniem informacji, w tym m.in. ich zbieraniem,
opracowywaniem, przechowywaniem i udostqpnianiem, niezale2nie od sposobu realizacji tych proces6w.

Celem Polityki Bezpieczeristwa Informacji jest przedstawienie obowiqzujqcych w UCK podstawowych zasad
ustanowionych w celu zapewnienia Bezpieczeristwa lnformocji, t1. jej Poufnoici, lntegralnoici i Dostqpnoici.

Polityka Bezpieczeristwa Informacji okreSla strukturq zarzqdzania Bezpieczertstwem lnformacjioraz definiuje
o96lne pojqcia, a tak2e - kluczowe dla zapewnienia Poufnoici, lntegrolnoicii Dostqpnoici przetwarzanej przez

UCK lnformacii - wymagania i zasady, zgodnie z kt6rymi sq zarzqdzane, zabezpieczane i eksploatowane
Aktywa informocyj ne UCK.

2. Terminy i definicje

llekro6 w dokumencie jest mowa o terminach zwiqzanych z funkcjonowaniem Systemu Zarzqdzania
Bezpieczeristwem lnformocji, nale2y przez to rozumiei terminy w znaczeniu wskazanym w ,,Leksykonie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego", a zwlaszcza w jego rozdziale odnoszqcym siq do SZBI, kt6ry stanowi
zalqcznik nr 10 do Ksiqgi Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania

3. Deklaracja Najwyiszego Kierownictwa

Dyrektor Naczelny UCK, stojqc na stanowisku,2e lnformacia jest kluczowym Zosobem UCK i wplywa na ciqgly
jego rozw6j, wyra2a wolq w zakresie ochrony jego Zasob6w informocyjnych, w tym przetwarzanych
Wra2liwych donych osobowych, kt6rej przejawem jest ,,Deklaracja Polityki Bezpieczefstwa Informacji",
sta nowi qc a r ozdzial Ks i qgi Zi ntegrowa nego System u',Zar zqdzania.

4. Uwarunkowania prawne

Polityka Bezpieczeristwa Informacji jest zgodna z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem Unii
Europejskiej, a tak2e opiera siq na polskich normach i standardach miqdzynarodowych, a w-szczeg6lnoici na

normie PN-lSO/l EC 27 001.

Wykaz akt6w normatywnych, polskich norm oraz sltandard6w miqdzynarodowych, na podstawie kt6rych
opierajq siq postanowienia niniejszej Polityki Bezpieczedstwa lnformacji, stanowi zalqcznik nr 11 do Ksiqgi
Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania - ,,Wykaz dokument6w zwiqzanych z Politykq Bezpieczefistwa
lnformacji".

5. Za kres System u Zarzqdzania Bezpieczeristwem I nformacj i (SZBI )

SZBI zostaf opracowany, wdro2ony i jest utrzymywany w oparciu o normQ PN-ISO/IEC 27OOI, a jego zakres
jest wfadciwy dla prowadzonej przez UCK dziatalnoici, tj. dotyczy proces6w zwiqzanych z udzielaniem
Swiadczefi zdrowotnych, w tym m.in. w zakresie diagnostyki, leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz
rehabilitacji, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem Swiadc;:eri wysokospecjalistycznych w ramach poszczeg6lnych
specjalno6ci.
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Zakres Systemu Zarzqdzanio Bezpieczeristwem lnformocTi (SZBI) odnosi siq do calego Systemu informacyjnego
UCK, a w szczeg6lnoici do:

o wszystkich Pracownik6w UCK, a tak2e do innych os6b i podmiot6w uzyskujqcych dostqp do Zasobdw
informocyjnych UCK na podstawie przyjqtego na siebie, na podstawie um6w, porozumief lub innych
stosunk6w prawnych, zobowiqzania dotyczqcego przestrzegania jej zasad,

o wszystkich pomieszcze6,w kt6rych przetwarzianesqlnformocie podlegaiqce ochronie,

o zasob6w ludzkich uzyskuiqcych dostqp do lnformoc/ podlegaiqcych ochronie, w tym m.in.
Procownik6w UCK, Uiytkownik1w System6w teleinformatycznych UCK oraz Podmiot|w
Ze w n qtr z ny ch, w tym Stoly ch W s p 6l p ro cow n i tr:6w,

o lnformocji przetwarzanych w UCK, niezale2nie od ich formy i noinika,

. sprzQtu wykorzystywanego przez UCK do Przetwarzonio informacji, a tak2e do innych noSnik6w
danych (np, magnetycznych i optycznych), na kt6rych znajdujq sig lnformacje podlegajqce ochronie,

o technologii sfu2qcych pozyskiwaniu, selekcjonowaniu, analizowaniu, przetwarzaniu, zarzqdzaniu
i udostqpnia niu lnformacjr, w tym m.in. Sysfem 6w teleinformatycznych oraz wykorzystywanego przez

UCK oprogramowania.

6. 096lne zasady ochrony zasob6w informacyjnych

Aktywa informocyjne UCK sq chronione z nale2ytq staranno6ciq i w spos6b adekwatny do ich wra2liwo5ci
i krytycznodci.

Ka2dy Procownik UCK przed uzyskaniem dostqpu do Zasob6w informocyjnych UCK, zapoznawany jest
z zasadami bezpieczeistwa oraz aktualnymi procedurami ochrony lnformacji w UCK, w tym w swojej
kom6rce organizacyjnej. Ewentualne dodatkowe postanowienia dotyczqce ochrony tnformacjii zachowania
ich w Poufnoici w tym termin6w jej zachowania oraz wiq2qcej siq z tym odpowiedzialnoSci, okre6lane sq -
w zaleznoici od potrzeb - w zawieranych z Procownikamiumowach.

Obowiqzek ochrony Zasob1w informacyjnych UCK, w tym przestrzegania postanowied niniejszej Polityki,
przez inne ni2 Procowniry osoby fizyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowodci
prawnej, a zwlaszcza wsp6lpracujqce z UCK Podmiaty zewnQtrzne, okreSlany jest w ramach zawieranych
z nimi um6w.

W ramach ustanowionego i wdro2on ego Systemu Zor;z.qdzonio Bezpieczertstwem tnformacji (SZBI) UCK objqto
nadzorem wszystkie funkcjonujqce i podejmowane przez siebie procesy. Podejdcie procesowe odzwierciedla
zastosowany przez UCK cykl PDCA, zwany r6wnie2 cyldem Deminga. Oparty o cykl PDCA System Zarzqdzania
Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) pozwala na caloiciowe i skoordynowane spojrzenie na Ryzyko odnoszqce
siq do Bezpieczeristwa lnformocji oraz wdro2enie kompleksowego zestawu Zabezpieczert hformacji.
Szczeg6lowe informacje na temat podejmowanych w ramach cyklu PDCA dziafari zawiera zalqcznik nr 1 do
niniejszej Polityki - ,,Fazy postepowania. Cykl Deminga".

Podstawq realizacji niniejszej Polityki Bezpieczeristwa Informacji sq nastqpujqce o96lne zasady:

Zasoda uprawnionego dostqpu,

Zasada wiedzy koniecznej (Zasada wiedzy uzusadnionej),

a

a
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o. Zasada iwiodomoici zbiorowej,

o Zasada indywiduolnej odpowiedzialnoici (Zasada rozliczolnoici),

o Zasada separocji obowiqzk6w,

c Zasada stalej gotowoici,

c Zasadakompleksowoici,

o Zasada adekwotnoici,

o Zasada Swiadomej konwersocji.

7. Cefe Systemu Zarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji

Cele Systemu Zorzqdzonia Bezpieczeristwem lnformocji (tzw. cele Bezpieczertstwa lnformocjil:

zagwa ra ntowa n ie od powied n iego poziom u Bez piecze hstw a I nfo rm o cj i,

zapewnienie adekwatnego do prowadzonrej przez UCK dzialalnoSci oraz wymagaf prawa
powszechnie obowiqzujqcego poziomu Poufnoici, Dostqpnoici i lntegralnoici przetwarzanych przez

UCK lnformacji, w tym danych powierzonych przez pacjent6w oraz inne osoby, a tak2e zapewnienie
ciqglodci ich przetwarzania,

zapewnienie zgodnodci z przepisami pnawa powszechnie obowiqzujqcego, wymaganiami
kontraktowymi i innymi wymaganiami obowiqzujqcymi UCK, a odnoszqcymi siq do Bezpieczertstwo
lnformacji,

przyczynienie siq do poprawnego i br:zpiecznego funkcjonowania wszystkich system6w
przetwarzania lnformocji, w tym zapewnienie, 2e eksploatowane przez UCK Systemy
teleinformatyczne gwarantujq Niezoprzeczalnoii nodonia, Niezaprzeczolnoii odbioru oraz
Rozliczolnoii zada6,

maksymafnie ograniczenie wystqpowania Zogroiert dla Bezpieczehstwa informacji, kt6re wynikajq
z celowej bqdl przypadkowej dziatalno6ci cztowieka oraz ich ewentualnych skutk6w,

zapewnienie gotowoSci do podjqcia dziatarl w sytuacjach kryzysowych dla funkcjonowania UCK,

przyczynienie siq do ochrony interes6w UC,K, w tym utrzymania jego dobrego wizerunku, jako
organizacji dbajqcej o Bezpieczertrtwo informocji, alym samym wpfyniecie na ciqgfo66 i efektywnodi
dziatalnoici UCK.

Powy2sze cele realizowane sq poprzez:

przypisanie odpowiedzialnodci zgodnie ze strukturq organizacyjnq UCK, zapewniajqce optymalny
podzial, koordynacjq zadaf i odpowiedzialnoSci zwiqzanych z zapewnie niem Bezpieczeristwa
informocji,

wyznaczenie Wtoicicieli Zasob6w (Wloicicieli Aktywdw\ dla aktyw6w przetwarzajqcych kluczowe
lnlormocje, kt6rzy zobowiqzani sq do zapewnienia im mo2liwie jak najwy2szego poziomu
Be zpiecze hstw a i nfo r mo cj i.

a

a

a

a
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o przyjqcie do stosowania przez wszystkie osoby i podmioty, kt6re uzyskujq dostqp do Zasobdw
informacyjnych UCK, we wladciwym zakresie, obowiqzujqcych w UCK polityk i procedur zwiqzanych
z Be z pi e cze rtstwe m i nfor ma cj i,

o adekwatne do wykonywanych czynno6ci przeszkolenie os6b, kt6re uzyskuiq dostqp do Zasob6w
informocyjnych UCK,

c Klasylikaciq informacji i przyporzqdkowanie im zasad postqpowania,

o okreSfenie zasad Przetwarzania informacjr, w tym mechanizm6w gwarantuiqcych ich ochronq oraz
stref, w kt6rych mo2e siq ono odbywa6,

c Zarzqdzonie ryzykiem, na kt6re sklada siq:

o ldentyfikacjo ryzyka: identyfikacja Aktyw6w UCK i ich wartodci (znaczenia dla UCK),

identyfikacja Zogroiert, identyfikacja istniejqcych Zabezpieczert oraz identyfikacja Podotnoici,

o Estymocja ryzyko,

o Oceno ryzyka,

o okre5lenie Planu Postqpowania z Ryzykiem,

. proces Postqpowanio z ryzykiem (wdro2enie ustalonych w Planie Srodk6w modyfikujqcych

ryzyko),

o akceptacja Ryzyk szczqtkowych,

o Zarzqdzanie zmionomi, na kt6re skfada siq:

o analiza wplywu zmian na poziom Bezpieczehstwa informocji,

o zapewnienie pelnej koordynacji procesu wprowadzania zmian,

c Zorzqdzanie ciqgloiciq dziolania poprzez okre6lenie i wdro2enie instrukcji i procedur awaryinych,
a tak2e zapewnienie, by plany zachowania ciqglodci dziatania byty tworzone, utrzymywane
itestowane w stopniu umo2liwiajqcym nieprzc'rwanq realizacjq zadari statutowych UCK,

o Zarzqdzanie incydentami naruszajqcymi Bezpieczehstwo informocji oraz slabo6ciami SZBI, w tym
zapewnienie, 2e wszelkie naruszenia Bezpieczertstwa informocji (lncydenty) oraz jego sfabe punkty sq
raportowane i badane,

. przeglqd i aktualizacjq polityk i procedur postqpowania dokonywanq przez odpowiedzialne osoby
w celu jak najlepszej reakcji na Zagro2enia i lncydenty,

o prowadzenie dzialari zmierzajqcych do poprawy poziomu Bezpieczeristwo informacji, w tym ciqgle
doskonalenie Systemu Zarzqdzonia Bezpieczefistwem lnformacji zgodnie z wymaganiami normy
P N - | SO/l EC 27 OOI i za lece n ia m i Za i nte re sow o t'ty ch stro n.

Podkreila siq przy tym, i2 w ramach doskonalenla Systemu Zarzqdzanio Bezpieczeristwem lnformocji
deklarowana jest wola wsp6fpracy w zakresie poprawy stanu ochrony Aktywfw informacyjnych IJCKz:

o firmami potwierdzajqcymi kompetencje UCK na zgodnodi ze standardami Bezpieczefistwo informacji,
w tym na zgodnoS6 z normq PN-ISO/IEC 27001,.,
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o ekspertami w zakresie Bezpieczeristwa informacji,

o przedstawicielamiorgan6wprawa,

o pozostatymi podmiotami i instytucjami (rn.in. klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi,
dostawcam i, pa rtnera m i bra n2owym i i i n nymi Za i nte resowo nym i stro na m i\.

8. Doku mentacja System u Zarzqdzania Bezpieczef stwem I nformacji

Dokumentacja Systemu Zarzqdzonia Bezpieczertstwem lnformocji (SZBI), kt6rej fundament stanowi niniejsza
Polityka Bezpieczeristwa Informacji, zostafa opracowana w celu:

o udokumentowania wdro2enia, eksploatacji, monitorowania, przeglqdu, utrzymania i doskonalenia
Systemu Zorzqdzanio Bezpieczeristwem lnformocji (SZBll, w tym wszelkich dziatari zwiqzanych
z ochronq lnformocji.

o zapewnienia poziomu Bezpieczeristwa informocji, kt6ry spef nia wymagania okre5lone
w obowiqzujqcych przepisach prawa oraz zidentyfikowane przez Szocowanie ryzyka,

o dokladnego informowania Pracownik6w, Klientlw i innych os6b uzyskujqcych dostqp do Zasob6w
informocyjnych UCK, a tak2e innych Stron ;zointeresowonych Swiadczonymi ustugami o zasadach
dzialania systemu oraz ukierunkowania ich dziatari na spetnienie wymagari obowiqzujqcych
przepis6w prawa, a szczeg6lnie zapobiegania popetnianych blqd6w w tym zakresie,

o uzyskania efektu tzw. ,,organizacji samouczqcej siq", dq2qcej do uzyskania optymalnej jakoSci

Swiadczonych ustu g poprzez Ci qgte dosko no I e n i e skuteczno6ci dziala n ia,

. przekazania Podmiotom zewnqtrznym wsp6lprracujqcym z UCK na podstawie um6w, porozumief lub
innych stosunk6w prawnych obowiqzujqcych w UCK zasad ochrony,

o zachowania nalezytej dbaloici o Poufnoii, lntegrolnoit i Dostqpnoii lnformacji podczas kontakt6w
z pacjentami, Klientami, instytucjami i innymi podmiotami wsp6lpracujqcymi.

Dokumentacja SZBI sklada siq z gf6wnych element6w, kt6rymi sq:

o,,Deklaracja Polityki Bezpieczeristwa Informacji",

o,,Polityka Bezpieczeristwa Informacji" (PBl),

c,,Zarzqdzanie ryzykiem",

o,,Zarzqdzanie ciqgfoiciqdzialania",

o ,,Zarzqdzanie incydentami islaboiciamiSysternuZarzqdzania Bezpieczefistwem lnformacji",

o,,Klasyfikacja informacji",

o ,,Nadz6r nad Bezpieczedstwem lnformacji",

o,,Polityka Bezpieczeristwa Danych Osobowych",

o procedury i instrukcje bezpieczefistwa, llt6re okre(lajq szczeg6fowe zasady postqpowania,
a zwlaszcza:
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o ,,Bezpieczefstwo Informacji w zarzqdzaniu zasobami ludzkimi" (procedura dotyczqca tzw.
Be zp ie cze ri stw o osobowe go),

o,,Bezpieczefistwofizyczne i Srodowiskrlwe",

o,,Bezpieczedstwo teleinformatyczne",

o ,,Organizacja i dzialania Zakladowej Skfadnicy Akt",

o ,,Zasady udostqpniania dokumentacji medycznej UCK dla cel6w naukowych i dydaktycznych
oraz przeprowadzania na terenie UCK anonimowych badari ankietowych, testowych
i podobnych w5r6d pracownik6w oraz: pacjent6w i ich rodzin",

o ,,lnstrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi sfu2qcymi do przetwarzania danych
osobowych",

o,,Deklaracja Stosowania",

o dokumentacja operacyjna z zakresu nadzoru nad SZBI m.in. raporty, Plany postepowania z ryzykiem,
rejestry lncydent6w.

Przepisy prawa majE moc nadrzqdnq nad zapisami wdro2onego w UCK Systemu Zarzqdzania
Bezpieczeristwem lnformacji,w tym zapisami niniejsze"j Polityki Bezpieczeristwa Informacjioraz wynikajqcymi
z niej dokument6w podrzqdnych.

Polityka Bezpieczeristwa lnformacji (PBl)jest dokumentem nadrzqdnym nad wszystkimi innymi dokumentami
dotyczqcymi Bezpieczertstwo informacji, wchodzqcymi w zakres SZBI. Wszystkie dokumenty zwiqzane
z Bezpieczehstwem informacji sq podporzqdkowane niniejszej Polityce. Zasady okre6lone w dokumentach
SZBI nale2qcych do kolejnych poziom6w nie mogil pozostawa6 w sprzecznodci z tredciq dokument6w
z poziom6w nadrzqdnych.

Uzupefnieniem SZBI jest pozostala dokumentacja funkcjonujqcego w UCK Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania (7SZ).

Rozwiqzywanie ewentualnej kolizji tre5ci dokumentirw wchodzqcych w zakres SZBI le2y w kompetencjach
Pefnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji.

Rozwiqzywanie ewentualnej kolizji PBI z pozostatq dokumentacjq ZSZ le2y w kompetencjach wta5ciwej
merytorycznie kom6rki organizacyjnej UCK / Wlaicicielo Zosobu przy wsp6lpracy z Pefnomocnikiem
Dyrekto ra N a cze I n ego ds. System u Zarzqdzania Bezpi ecze ristwe m I nformacj i.

9. Struktura zarzqdzania bezpieczefistwem informacji i podzial odpowiedzialno6ci

Wszystkie procesy bezpieczeristwa, rozwiqzania techniczne oraz jego organizacja muszq byi zgodne
z nastqpujqcymi, kluczowymi dla tworzenia struktur zarzqdzajqcych bezpieczefistwem, zasadami:

o oddzielenie funkcji zarzqdzaiqcych i kontrolnych od funkcji wykonawczych,

o uniemo2liwienie nadu2y6 i maksymalne ograniczenie btqd6w popefnianych przez pojedyncze osoby.

W strukturze zarzqdzania bezpieczefistwem informacji wyr62nia siq trzy poziomy dzialari, tj.:
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na poziomie strategicznym prowadzona jest o96lna polityka Bezpieczertstwa informacji
w odniesieniu do wcze5niej rozpoznanego, okreSlonego, a tak2e poddanego Anolizie ryzyka
i zasadniczych oczekiwari co do poziomu Bezpieczertstwo informocji oraz w odniesieniu do
wynikajqcych z nich modelowych zadart i rctzwiqzar\ (w te procesy zaanga2owane jest Najwy2sze
Kierownictwo UCK okre5lajqce zasadnicze kryteria Bezpieczehstwa informacji - pochodne od
kryteri6w normatywnych i mo2liwe do zrealizowania na bazie zidentyfikowanych atrybut6w
lnformacji),

na poziomie taktycznym - tworzone sq standardy Bezpieczertstwa informacji oraz zasady kontroli ich
wypelniania w stosowanych rozwiqzaniach i Systemoch teleinformatycznych oraz przestrzegania
w praktyce u2ywania tych rozwiqzari i system6w (w te procesy zaanga2owani sq gt6wnie kierownicy
kom6rek organizacyjnych UCK oraz osoby zajmujqce samodzielne stanowiska zgodnie ze schematem
organizacyjnym UCK),

na poziomie operacyjnym - prowadzona jeslt administracja Bezpieczefistwem informocji pod kqtem
pefnego stosowania standard6w bezpieczelistwa oraz rozwiqzywania ewentualnych przypadk6w
zakt6cefi wynikajqcych z naruszenia tych standard6w (intencjonalnego lub przypadkowego).

Rys. L. Diagram - poziomy dziataf w strukturze zarzqdzania Bezpieczeristwem informacji.
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Skuteczna ochrona Aktyw6w informacyjnych UCK wymaga wsp6lnego dzialania i zaangazowania wszystkich
Procownikdw oraz innych os6b dopuszczonych do Aktywlw informocyjnych UCK.

9.1. Wszyscy pracownicy i wsp6lpracownicy UCK

Odpowiedzialno$i za Bezpieczeristwo lnformacji w UCK ponoszE wszyscy Pracownicy, zgodnie z posiadanymi
zakresami obowiqzk6w oraz wszystkie inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadajqce osobowodci prawnej dopuszczone do Zosob6w tnformocyjnych UCK, zgodnie przyjqtymi na
siebie zobowiqzaniami,
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Kierownicy kom6rek organizacyjnych oraz wyznacz:eni do nadzorowania PBI Pracowntcy UCK realizujq
obowiqzki zwiqzane z utrzymaniem Bezpieczertstwa informocji, w ramach kt6rych podejmujq dziatania
zwiqzane z nadzorem i kontrolq przestrzegania PEil. Od tych Procownik6w wymagana jest szczeg6lna
lojalno66, staranno(6 oraz wysoka etyka zawodowa.

Kierownicy kom6rek organizacyjnych odpowiedzialni sq za ochronq Bezpieczeristwa lnformacji w danej
kom6rce organizacyjnej UCK, a w szczeg6lno6ci za monitorowanie Poufnoici, lntegrolnoici i Dostqpnoici
posiadanych Zosob6w informacyjnych, nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczefistwa przez podlegtych
Pracownik6w oraz podejmowanie stosownych dzialah w razie stwierdzenia wystqpienia tncydentu lub sytuacji
mogqcej prowadzi6 do wystqpienia lncydentu.

Przeloieni Pracownik6w wszystkich szczebli odpowiadajq za nadz6r nad realizacjq zadah wykonywanych
przez swoich podwladnych, wynikajqcych z Polityki Be:zpieczeristwa Informacji.

Wszyscy Pracownicy oraz wszystkie inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadajqce osobowoSci prawnej dopuszczone do Zasob6w lnformacyjnych UCK, w tym wsp6lpracujqce
z UCK Podmioty ZewnQtrzne zobowiqzani sq do ochrony Zosob6w lnformacyjnych UCK i dbaloSci o ich
Poufnoii, lntegralnoii i Dostqpnoii), w tym do:

znajomoSci i przestrzegania zapis6w niniejszej Polityki Bezpieczeristwa Informacji (PBl) oraz - o ile ma
zastosowanie - pozostafej dokumentacji SZBI, tj. w szczeg6lnoici wdro2onych procedur, instrukcji,
zarzqdzert, a tak2e do respektowania podjqtych przez UCK decyzji majqcych na celu ochronq jego
Zasob6w lnformacyjnych oraz wykonywania polecefi os6b wyznaczonych do wykonywania zadafi
zwiqzanych z zapewnieniem Bezpieczeristwa informocji,

zachowania w tajemnicy podlegajqcej ochronie lnformocji, do kt6rych uzyskajq dostqp w zwiqzku
z wykonywanymi obowiqzkami, zar6wno w trakcie trwania stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego stanowiqcego podstawq wykonywania pracy na rzecz UCK, jak i po ich ustaniu,

dofo2enia wszelkich stara6, aby chroni6 powierzone im iu2ywane przez nich Zasoby UCK, a zwlaszcza
do stosowania wymaganych Zobezpieczert mitjqcych na celu ochronq Zasob1w informocyjnych UCK
przed ich udostqpnieniem osobom nieuprawnionym,

przeciwdziatania pr6bom naruszenia Bezpieczertstwo informqcjL,

informowania o wystqpieniu lncydentu zwiqzunego z bezpieczertstwem informocjii innego Zdarzenio
zwiqzanego z bezpieczertrtwem informocji, w tym o wszelkich zidentyfikowanych slaboSciach SZBI,

zaanga2owania w doskonalenie SZBI, w tym:

zglaszanie propozycji zmian w procesie, zarzqdzaniu, procedurze lub innym dokumencie,

uczestnictwo w przeprowadzanych pr:zez UCK szkoleniach z zakresu SZBI.

O lncydencie nafe2y niezwlocznie poinformowai bezpo6redniego przeto2onego (dotyczy Procownikiw UCK)
oraz Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczeristwa Informacji, a w przypadku
jego nieobecnoSci niezwlocznie powiadomii Dyrektora Naczelnego UCK. O innych zdarzeniach nale2y
poinformowad bezpo6redniego przelo2onego (dotyczy Procownik6w UCK) oraz wladciwq kom6rkq
organizacyjnq UCK ustalonymi lr6dlami komunikacji Zlintegrowanego Systemu Tarzqdzania (ZSZ) lub zgodnie
z postanowieniami umownymi.

a

o

a

a
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Wszelkie dziatania w zakresie wdro2enia ewentualnych zmian w dokumentach SZBI zglaszane sq do
Pefnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarr-qdzania Bezpieczeristwem Informacji, kt6ry podejmuje
wsp6lpracq z Pelnomocnikiem ds. Systemu Zarzqdzania iZespofem ds. Bezpieczefstwa Informacjiw zakresie
koordynacji dziatari w tym zakresie.

9.2. Wla6ciciel zasobu (Wfaiciciel aktywu)

Wloiciciel zasobu (Wloiciciel aktywu) odpowiada za bie2qce nadzorowanie oraz zarzqdzanie Aktywem, tj.
utrzymanie wyznaczonego poziomu bezpieczeristwa powierzonego mu Aktywu poprzez regulacje
wewnqtrzne UCK, w tym za wsp6lpracowanie z Zespotem w zakresie Szacowania ryzyko, utworzenie Plonu
postqpowania zryzykiem, dob6r zabezpieczefi oraz Plon ciqgtoici dzialania, nawet wprzypadku, gdy za

bie2qce utrzymywa n ie Aktyw u odpowiada Pod m iot zew nqtrzny.

Wlaiciciel zasobu (Wlaiciciel aktywu) odpowiedzialny jest r6wniez za:

. udostqpnienie Pelnomocnikowi Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczehstwem
lnformacji oraz Zespolowi ds. Bezpieczefistwa lnformacji wszelkich danych i Informacjiniezbqdnych
do opracowania, wdro2enia i doskonalenia SZBI,

o informowania o poziomie Bezpieczeristwo infctrmocjiw zakresie przypisanego mu Zosobu (Aktywu),

o tworzenie i aktualizaciq procedur postqpowania z udziafem wykonawc6w zada6,

o nadz6r nad przestrzeganiem obowiqzuiqcych procedur.

9.3. Administrator zasobu (Administrator aktywu)

Administrator zasobu (Administrotor aktywu) odpowiada za realizacjq i nadz6r nad technicznymi aspektami
Aktywu w Scistej kooperacji z Wlaicicielem zasobu (Wloicicielem oktywul oraz Pelnomocnikiem Dyrektora
N acze I n ego ds. Syste m u Zarzqdzania Bezpieczeristwe nr I nformacj i.

Administrator zosobu teleinformatycznego (Administrator Systemul jest odpowiedzialny za nadzorowanie
bezpiecznej eksploatacji Systemu teleinformotycznego IJCK oraz wspomaganie ochrony systemowych
Zasob6w informacyjnych UCK, a w szczeg6lnoici za:

o wfaiciwe zabezpieczenie Systemu teleinforntatycznego oraz przeciwdziatanie pr6bom naruszenia
Be zpiecze fi stw o i nfor mo cj i,

. przyznawanie Sciile okreSlonych praw dostqpu do lnformacji w Systemie teleinformatycznym UCK
oraz prowadzenie rejestru os6b, kt6rym przyznano dostqp do tego systemu,

. wsp6lpracq z dostawcqSystemu teleinformotycznego,

o wsp6lopracowywanie procedur okre6laiqcych zarzqdzanie tym systemem,

o Swiadczenie pomocy technicznej dla Uiytkownikiw tego systemu.

9.4. Pefnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu ZarzEdzania Bezpieczefstwem Informacji

Petnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu ZarzqdzaniaBezpieczefistwem lnformacji:
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o petni rolq osoby nadzorujqcej z upowa2nienia Administrotoro Donych Osobowych przestrzeganie
w UCK stosowania Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych ochronq przetwarzanych
Danych osobowych w spos6b odpowiedni do 7-ogroiert oraz kategoriidanych objqtych ochronq,

o koordynuje opracowanie, wdro2enie i doskonalenie Systemu Zarzqdzonia Bezpieczeristwem
lnformocji (SZBI) oraz zwiqzanych z nim polityk, procedur, metodyk Szacowonio ryzyka i miernik6w
poziomu zabezpieczef dla systemu, a w szczeg6lnodci:

r wsp6lpracuje z kom6rkami organizacyjnymi UCK i Podmiotomi zewnqtrznymi na wszystkich
etapach opracowania, wdro2enia i doskonalenia SZBI, w tym w zakresie zapewnienia
od powied niej Kla syf i ko cj i i nfo r ma cj i,

. wsp6lpracuje z kompetentnymi w zagadnieniach Bezpieczertstwo informoc/ instytucjami,
konsultantami i ekspertami zewnqtrznymi, a tak2e z jednostkami certyfikujqcymi w zakresie
SZBI,

o nadzoruje przestrzeganie wymagari Polityki Bezpieczefistwa Informacji oraz pozostatej
dokumentacji SZBI,

o koordynuje dziatania Zespofu ds. Bezpieczefistwa lnformacji, w tym w zakresie:

. rozpoznania znaczqcych zmian Zogroiefi i stopnia nara2enia lnformacji lub Srodk6w
przetworzd nio informocji na te Zagro2enia,

o ustalania rekomendacji dla podejmowanych dziatari przetwarzania lnformocji
i Zabezpieczeri Zosobfw UCK, w tym priorytet6w dla podejmowanych i planowanych
dzialafi wd ro2e n ia od pow ied nr iego pozio m u Za b e z p i e cz e rt SZBI,

r nadzorujewdra2anie Zabezpieczeh,

o przedstawia Dyrektorowi Naczelnemu UCK oraz Dyrektorom Pion6w okresowe raporty
dotyczqce funkcjonowania SZBI, a tak2e dotyczqce wszelkich potrzeb zwiqzanych z jego
doskonaleniem (zasoby ludzkie, finansowe i inne niezbqdne do wdro2enia i zachowania
zaplanowanego poziomu Bezpieczertstwa informacji|,

o promuje ksztalcenie, szkolenia i udwiadamianie w zakresie Bezpieczeristwo informocji, w tym
organizuje i prowadzi szkolenia na temat zasad postqpowania zgodnych z Politykq
Bezpieczeristwa I nformacj i,

o wsp6ldziala z Administrotoromi System6w, m.in. w zakresie:

. opracowywania i modyfikacji procedur bezpieczefistwa i standardow Zobezpieczert,

. opracowywania projekt6w ro;zwoju System6w teleinformotycznych UCK,

o ocenia informacje uzyskane z rnronitorowania i przeglqdu lncydent6w zwiqzanych
z Bezpieczertstwem informacji oraz:. zaleca odpowiednie dzialania w stosunku do
zid e ntyf i kow any ch I n cy d e nt6w zwiqzanyc h z B e z p i e cze h stw e m i nfo r m a cj i,

o okreSla postqpowanie w przypadku niezgodnodci polityk i procedur SZBI z obowiqzuiqcymi
a kta mi normatywnym i oraz doku mentacjq tech n icznq.
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9.5. Najwyisze Kierownictwo

Naiwyisze Kierownictwo odpowiedzialne jest za zapewnienie Zasob6w niezbqdnych dla opracowania,
wdro2enia, funkcjonowania, utrzymania i doskorralenia SZBI, w tym poszczeg6lnych Zobezpieczert,
a w szczeg6lno(ci:

. wydaje zgodq na wdro2enie system6w slu2qcych do Przetwarzanio informocji oraz Zobezpieczert
rekomendowanych przez Zesp6f ds. Bezpieczefistwa Informacji,

o decyduje o wsp6f pracy w zakresie Bezpieczehstwo informacjiz innymi podmiotam.,

o wyra2a zgodq na udostqpnienie stronom trzecim lnformacjistanowiqcych Tajemnicq UCK.

9.6. Zesp6f ds. Bezpieczefstwa Informacji

W sktad Zespotu ds. Bezpieczefistwa Informacji (Zespd,f) wchodzq:

o Przewodniczqcy - Pelnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczedstwem
Informacji,

o cztonkowie stali:

o Zastqpca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych,

. Dyrektor ds. Lecznictwa - Lekarz Naczelny,

o Petnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. System uZarzqdzania,

o Kierownik Dziafu Administracyjno-Gospodarczego,

o Kierownik Zespolu Oceny i Wdro2efr Technologii Medycznych,

o KierownikDziafuTeleinformatyki,

o Kierownik Dzialu Koordynacji Opieki N4edycznej,

o Kierownik Sekcji Dokumentacji,

o inne osoby powofywane doralnie, kt6re majq kluczowe znaczenie dla osiqgniqcia zmierzonego celu
f ub realizacji zadania na rzecz UCK w zakresie zapewnienia wla6ciwego Bezpieczefistwa informacji.

Zesp6t okresowo, stosownie do potrzeb, zwotywany jest przez Pefnomocnika Dyrektora Naczelnego ds.
Systemu Tarzqdzania Bezpieczeristwem Informacjiw porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym UCK.

Zesp6f ds. Bezpieczefistwa lnformacji petni funkcjq doradczq w UCK w zakresie zagadnieri zwiqzanych
z Bezpieczeristwem informacji, a przy tym jest odpowiedzialny za inicjowanie oraz wspieranie dzialari
zwiqza nych Be zp ie cze ri stwe m i nfo rm a cj i.

Do zadaf Zespofu ds. Bezpieczefistwa Informacji nale2y:

o dokonywanie przeglqdu Polityki Bezpieczeristwa Informacji oraz pozostatych dokument6w SZBI,

. uzgadnianie o96lnego podziafu odpowiedzialnodci w odniesieniu do wszystkich obszar6w dzialalnodci
UCK,
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uzgadnianie przedstawionej przez Petnomocnika metodyki i proces6w zwiqzanych
z Bezpieczefistwem informocji(w tym Szacowanie ryzyka, Klasyfikocja informocjf ,

monitorowanie istotnych zmian nara2enia Aktyw1w informacyjnych na podstawoweZagro2enio,

dokonywanie przeglqdu lncydent1w, analiza danych dotyczqcych tych tncydent6w oraz ich
monitorowanie,

analiza, ocena i opiniowanie projekt6w zmierzajqcych do podniesienia poziomu Bezpieczehstwo
informacji, w tym zatwierdzanie wa2niejszych przedsiqwziqi w tym zakresie,

opiniowanie w zakresie doboru Zobezpieczeh,

koordynacja proces6w doskonalenia SZBI, w tym wdra2ania okreSlonych Zobezpieczeri w systemach
lub usfugach,

zabezpieczanie realizacjijednolitej Polityki Bezpieczeristwa Informacji w UCK,

zgfaszanie do Pefnomocnika Dyrektora Na,czelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefstwem
Informacji poprawek i aktualizacji do opracowywanych dokument6w SZBI, w tym do Polityki
Bezpieczef stwa I nformacji,

wspieranie inicjatyw dotyczqcych propagowania tematyki Bezpieczehstwo informocjlw UCK,

wspieranie Kierownictwa UCK w planowaniu bud2etu zapewniajqcego prawidtowe funkcjonowanie
SZBI w UCK,

przeciwdziatanie pr6bom naruszenia Bezpieczehstwa informacji,

opracowywanie iwdra2anie Plan6w ciqgloicidziolonia, a tak2e ich testowanie, ocena iaktualizacja

Rys. 2. Diagram - uproszczona struktura zarzqdzania Bezpieczertstwem informacii w UCK.
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10. Cele stosowania zabezpieczef i zabezpieczenia

Obowiqzujqcy w UCK System Zorzqdzonio Bezpieczertstwem lnformacji (SZBI) zostal oparty o zdefiniowane
w normie PN-ISO/IEC 27001, cele stosowania zabezpieczed i zabezpieczenia, kt6re odnoszq siq do
poszczeg6lnych obszar6w dzialania UCK, a tak2e w oparciu o wymagania wynikajqce z obowiqzujqcych
przepis6w, w tym przepis6w o ochronie Danych osobawych.

W ramach niniejszej Politykioraz pozostalej dokumentacji SZBI, w celu zapewnienia kompleksowego nadzoru
nad bezpieczef stwem przetwarzanych lnformocji, w tym Danych osobowych, obok postanowiefi
odnoszqcych siq do organizacji i koordynacji Bezpieczehstwa tnformacji, uregulowano kwestie
Bezpieczeristwa lnformacji odnoszqce siq do takich obszar6w dzialania UCK (tzw. dziedzin bezpieczefistwa),
jak:

o zarzqdzanie aktywami i ryzykami,

c Bezpieczehstwo zosob6w ludzkich (inaczej Bezpieczehstwo osobowe),

o Bezpieczehstwo fizyczne i Bezpieczehstwo lrodowiskowe,

. zarzqdzanie systemami i sieciami,

. autoryzacja nowych urzqdze{,

. wsp6tpraca z podmiotami zewnqtrznymi i osobami trzecimi,

r udostQpnienielnformacji,

o Kontrola dostqpu,

o pozyskanie, rozw6j i utrzymanie Zosob6w informacyjnych,

o Zarzqdzanie ciqgloiciq dziolania,

o Zarzqdzonie incydentami zwiqzonymi z bezpieczertstwem informocji,

. zgodnoii z wymaganiami prawnymi, standardami i innymi regulacjami.

Zabezpieczenia sq przez UCK ustanawiane, wdra2ane, monitorowane, weryfikowane i-w razie potrzeby-
ulepszane w taki spos6b, aby:

o zapewnialy spelnienie poszczeg6lnych cel6w zwiqzanych z Bezpieczertstwem informocji oraz
prowadzonq przez UCK dziafalno6ciq,

. byly adekwatne dla ewentualnej szkody, jakq UCK mogloby ponieSi w przypadku braku tych
Zobezpieczert,

o stanowily kompleksowq ochronq przetwarzanych lnformacji,

o zaanga2owani w ten proces byli wszyscy Pracownicy UCK, a tak2e aby odbywalo siq to przy
wsp6lpracy z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
nieposiadajqcymi osobowodci prawnej, uzyskujqcymi dostqp do Zasobfw tnformacyjnych UCK,
oraz- o ile to zasadne - Wzy udziale specjalistycznego doradztwa innych os6b/podmiot6w.
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Szczeg6towe zasady ochrony lnformacjiprzetwarzanych w ramach prowadzonej przez UCK dziafalno5ci, dla
ka2dej z dziedzin bezpieczefistwa, okreSlajq - ustanowione na podstawie niniejszej Polityki Bezpieczeristwa
lnformacji - pozostate procedury i instrukcje wchodzqce w zakres SZBI, a tak2e zarzqdzenia i podjqte decyzje.

tL.Zarzqdzanie aktywami i ryzykami

UCK zarzqdza swoimi Aktywami informacyjnymi poprzez zapewnienie im wymaganego poziomu
bezpieczeristwa. Aktywa informacyjne sq chronione z nale2ytq starannodciq i w spos6b adekwatny do ich
wartoici.

Aktywa informacyjne sq identyfikowane i klasyfikowane zgodnie ze stawianymi im wymaganiami w zakresie
ochrony. Poszczeg6lnym Aktywom informacyjnym przypisuje siq ich wlaicicieli (Wtaicicieli aktyw6w).

lstotnym elementem zarzqdzaniaAktywomii Ryzykomiw UCK jest przeprowadzanie okresowejAnalizy ryzyka
i opracowania Plan6w postQpowqnia z ryzykiem. Na podstawie wynik6w Anolizy ryzyka opracowywane sq
Plony postqpowonia z ryzykiem dla Aktywfw o Ryzykoch wiqkszych ni2 ustalony poziom Ryzyka
akceptowolnego. Ryzyko sq przeglqdane w ramach okresowych przeglqd6w oraz na skutek zaistniatych zmian
majqcych wplyw na System Zarzqdzonia Bezpieczertstwa lnformocji.

Szczeg6fowe postanowienia odnoszqce siq do podejrnowanych w ramach tego obszaru kluczowych dziafaf
zawierajq procedury ,,Zarzqdzanie ryzykiem" oraz,,Klasyfikacja informacji".

12. Bezpieczef stwo zasob5w ludzkich

W celu ograniczenia ryzyka blqdu, kradzie|y, nadu2ycia lub niewlaSciwego u2ytkowania Zosob6w UCK dba
o zapewnienie kompetentnych os6b do realizacjiwyznaczonych w procesach zadari.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podziatowi
odpowiedzialnoSci zwiqzanemu m.in. z weryfikacjq kandydat6w do pracy podczas naboru, zasadom
zatrudniania Procownik6w oraz nawiqzywania wspr5fpracy, a takZe ustalonym procedurom dotyczqcym
modyfikacji i zakoficzenia zatrudnienia oraz wsp6fpracy, Przeprowadzane sq r6wnie2 szkolenia dotyczqce
Bezpieczertstwo informocjioraz ochrony Zasob1w UCK w ramach wdro2onego SZBI.

Szczeg6fowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dzialari zawiera
proced u ra,,Bezpieczefi stwo informacji w zarzqdzaniu zasobami I udzki mi".

13. Bezpieczefistwo fizyczne i Srodowiskowe

W celu zapewnienia Bezpieczeristwo informocji przed dostqpem os6b niepowotanych, uszkodzeniem lub
innymi zakt6ceniami, UCK dba o zapewnienie wysokiego poziomu Bezpieczertstwa fizycznego
i Bezpieczefistwo irodowiskowego. W przypadku lnformocjidotyczqcych pacjent6w oraz Klient6w UCK istotne
jest zapewnienie wszystkich trzech podstawowych aspekt6w Bezpieczeristwo informocji - Poufnoici,
Dostq p nolci i I nteg ra I n oici.
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Skuteczna realizacja postawionego celu opiera siq na ustanowionym podziale odpowiedzialnodci
i ustanowionych takich praktykach, jak zwlaszcza:

. wyznaczenie Stref bezpieczertstwa oraz okreilenie zasad postqpowania w tych strefach,

o wdro2enie fizycznych barier chroniqcych przed nieautoryzowanym wszqdzie tam, gdzie ma to
zastosowanie,

. poprawne administrowanie prawami dostqpu do Aktyw6w informacyjnych UCK wraz z wdro2eniem
fizycznych barier chroniqcych przed nieautoryzowanym dostqpem,

. wyposazenie w systemy i urzqdzenia podtrzymujqce zasilanie kluczowych System6w
teleinformatycznych,

o wdro2enie dziatafi maiqcych na celu regularne tworzenie i przechowywanie kopii system6w
w oddalonych przestrzennie, bezpiecznych lollalizacjach,

o wdrozenie system6w wykrywania i reagowania na pr6by nieautoryzowanego dostqpu iwfamafi oraz
wystqpienia Zogroieh drodowiskowych wszqdzie tam, gdzie ma to zastosowanie.

W objqtych ochronq pomieszczeniach nalezqcych do strefi7 ll, osoby nieuprawnione do Przetwarzanio
informacii nie mogq zosta6 pozostawione bez nadzonu osoby uprawnionej. Dostqp personelu technicznego
zajmujqcego siq konserwacjq sprzqtu, partner6w handlowych, pacjent6w oraz innych os6b do ww.
pomieszcze6, w tym zwlaszcza sekretariat6w i innych pomieszczeh administracyjnych, dy2urek lekarskich
i piefqgniarskich, gabinet6w zabiegowych, a tak2e magazyn6w i biur, wymaga nadzoru Procownik|w IJCK.

Dostqp do pomieszczeri nale2qcych do strefy I majq wylqcznie dciSle okreilone osoby, w tym osoby
uprawnione do tego dostqpu w zwiqzku z wykonywaniem czynnodci 5ci6le zwiqzanych z przechowywaniem
i za bezpieczen iem przetwa rza nych w tych pom ieszczen iach I nfo r m o cj i.

Szczeg6fowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafari zawiera
procedura,,Bezpieczefstwo fizyczne i Srodowiskowe",

L4. Zarzqdzanie systemami i sieciami

W celu zapewnienia Poufnoici, lntegralnoici oraz Dostqpnoici przetwarzanych lnformacji, UCK dba
o przestrzeganie zasad zwiqzanych z utrzymywaniem i u2ytkowaniem System6w teleinformatycznych i sieci.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki:

o kompetencjom iSwiadomo5ci Pracownik6w oraz podpisanym umowom ze specjalistycznymifirmami
a d m i n istrujqcym i Sysfern a m i te I e i nfo r m aty c z ny m i i ws po ma gajqcym i U CK,

. opracowanym zasadom konserwacji urzqdzeri w celu zapewnienia ich ciqgtej pracy,

o nadzorowaniu wprowadzania zmian do infrastruktury technicznej,

o w celu zapewnienia bezpieczeristwa systenn6w produkcyjnych, prowadzeniu prac rozwojowych
i testowych na oddzielnych urzqdzeniach lub (rodowiskach,
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o nadzorowaniu usfug dostarczanych przez strony trzecie, a w szczeg6lno6ci wszelkich wprowadzanych
zmian do system6w (dostarczane uslugi i wprowadzane zmiany winny byi odbierane i akceptowane
w spos6b Swiadomy, przy uwzglqdnieniu ich wpiywu na istniejqcy system bezpieczefistwa),

o wdro2eniu Zabezpieczerf chroniqcych przed zlo5liwym i/lub szkodliwym oprogramowaniem,

. systematycznemu tworzeniu i testowaniu Kopii bezpieczeristwo,

o przestrzeganiu opracowanych zasad postqpowania z nodnikami,

o bie2Ecym monitorowaniu Aktyw6w informocyjnych pod kqtem wczeSniejszego wykrycia wszelkich
niebezpieczeistw mogqcy ch zagrozi( bezpieczeristwu system6w,

o monitorowaniu poziomu lncydentdw w Systemoch teleinformatycznych i wdro2eniu mechanizm6w
reagowania w sytuacji ich wystqpienia.

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziatari zawiera
proced u ra,,Bezpieczefi stwo teleinformatyczne".

15. Autoryzacja nowych urzqdzef

Ka2de nowe lub zmienione urzqdzenie sluzqce do Przetwarzanio informacji lub inny Aktyw mogqcy
w jakikolwiek inny spos6b wpfywa6 na Bezpieczertstwo informocji muszq zostae zweryfikowane na zgodnoSi
z wymaganiami Systemu Zarzqdzania Bezpieczehstwem lnformacji i zaakceptowane przez osobq
odpowiedzialnq za dany obszar dziatalno5ci. O ile nie zostato to okre5lone szczeg6lowo w innych
opracowaniach, za dopuszczenie do u2ytkowania nowych urzqdzeh oraz innych zwiqzanych
z Bezpieczertstwem informacji Aktyw6w odpowiada Wloiciciel zasobu.

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafari zawiera
procedu ra,,Bezpieczef stwo teleinformatyczne".

15. Wsp6lpraca z podmiotami zewnqtrznymi i osobarnitrzecimi

Ka2da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowoSci prawnej,
uzyskujqca dostgp do Zasob6w informacyjnych UCK na podstawie um6w, porozumied lub innych stosunk6w
prawnych, zobligowana jest, przed uzyskaniem do nich dostqpu, do:

o podpisania wymaganych dokument6w odnoszqcych siq do zachowania Poufnoici, w tym do
zachowania w tajemnicy lnformacji prawnie chronionych,

o podpisania zobowiqzania do przestrzegania przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego
odnoszqcych siq do Bezpieczertstwo lnformocji bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczefstwa
przeciwpo2arowego, a tak2e postanowied niniejszej Polityki oraz uzupelniajqcych jq dokument6w
i innych wymagari Bezpieczeristwo lnformacji (jeili majq zastosowanie),

o podpisania odpowiedzialnoSci za ewentualne naruszenie obowiqzk6w dotyczqcych Bezpieczertstwa
I nfo rm a cj i orcz za ewentualn ie wyrzqdzonq szkodq.

Podkre(la siq, iz zawierane przez UCK umowy z podmiotami zewnqtrznymi/osobami trzecimi, obok deklaracji
ozachowaniuPoufnoici, wtymzachowaniuwtajemnicy tnformocjiprawniechronionychorazzobowiqzania
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do dziatania zgodnie z prawem i niniejszq Politykq, winny okre6lai - o ile majq zastosowanie - obowiqzujqce
te podmioty/osoby dodatkowe szczeg6lowe zasady odnoszqce sig do Bezpieczehstwa informocji.

Wykaz obowiqzujqcych podmioty zewnqtrzne/osoby trzecie kluczowych zasad z zakresu Bezpieczertstwa
lnformocji, z kt6rym winny by6 zgodne wszelkie ewentualne dodatkowe postanowienia umowne, zawiera
og6fnodostqpny,,lnformator bezpieczefistwa informacji" -Zalqcznik nr 2 do niniejszej Polityki, kt6ry zostal
r6wnie2 umieszczony na o96lnodostepnej stronie UCK. (www.uck.gda.pl).

t7. Zasady wsp6lpracy z Policjq, jednostkami Straiy ttoiarnej i Straiy Miejskiej

Wsp6fpraca, w tym wymiana informacji o Zagro2enioch w zakresie bezpieczeristwa os6b i mienia oraz
zakl6cenia spokoju i porzqdku publicznego nastqpuje poprzez:

o udzielanie wzajemnej pomocy w realizacji zadari ochrony i zapobieganiu przestqpczo5ci,

o udzielanie wyczerpuiqcych informacji o zagrozieniu dla bezpieczeristwa i porzqdku publicznego,

o wsp6tdziatanie w zabezpieczeniu powstafych awarii na obiekcie,

. wsp6tdzialanie przy zabezpieczeniu miejsc popetnienia przestqpstw i wykroczeri w granicach
chronionych obiekt6w.

Wsp6ldziatanie przy zabezpieczeniu miejsc popelnienia przestQpstw i wykroczefi w granicach chronionych
obiekt6w realizowane jest poprzez:

o zabezpieczenie 5lad6w na miejscu zdarzenia,

. pomoc w ustaleniu $wiadk6w zdarzenia,

o niedopuszczenie os6b postronnych na miejsce przestqpstwa lub wykroczenia.

o wykonywanie innych zleconych przez Policiq czynno6ci.

O zaistnialym po2arze lub awarii Procownik lub inna osoba/podmiot zawiadamia Stra2 Po2arnq oraz
Dyrektora Naczelnego UCK. Przybyte jednostki ratownicze natychmiast kieruje siq na miejsce akcji,

Szczeg6towe postanowienia na temat podejmowanych w tym zakresie dziafari zostaly om6wione
w dotyczqcej tego obszaru dokumentacjiZSZ, w tym dokumentacji dotyczqcej zdarzeri masowych mogqcych
wystqpii na terenie UCK oraz lnstrukcjach Bezpieczefistwa Poiarowego ka2dego budynku.

18. Udostqpnienie informacji

Przed udostqpnieniem informacji nale2y upewni6 siq, 2e mo2na jq udostqpni6. W przypadku wqtpliwodci
o jej udostqpnieniu decyd uje Wloiciciel zosobu.

Podstawq do ustalenia zasad udostqpniania lnformacji jest przyjqta przez UCK Klasyfikocja informacji.
Szczeg6fowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dzialari zawiera
procedura ,,Organizacja i dzialania zakfadowej skladnicy akt" procedura ,,Zasady udostqpniania
dokumentacji medycznej UCK dla cel6w naukowych i dydaktycznych oraz przeprowadzania na terenie UCK
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anonimowych badaf ankietowych, testowych i podobnych w5r6d pracownik6w oraz pacjent6w i ich
rodzin".

19. Kontrola dostqpu

W celu zapewnienia, 2e dostqp do lnformocji, miejsc, urzqdzefi lub system6w ich przetwarzania majq tylko
osoby uprawnione, UCK zarzqdza Kontrolq dostqpu.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom, kt6re dotyczq m.in.:

o okrejlenia zasad udzielania, zmian i odbioru uprawnieri Uiytkownikdw,

o zapewnienia, 2e dostqp do System6w teleinformatycznych mo2liwy jest wytqcznie dla
zarejestrowanych Uiytkownikdw po podaniu ldentyfikatora i Hosla (ldentyfikotorwinien by6 unikalny
dfa ka2dego U2ytkowniko systemu),

o okresowych przeglqd6w nadanych uprawnie6,

o podzialu odpowiedzialno6ci wraz z nadzorowerniem ruchu osobowego na terenie UCK,

o dzialaf maiqcych zapewnii bezpiecze6stwo zainstalowanego i wykorzystywanego oprogramowania.

U2ytkownicy dysponujq indywidualnymi Kontomi uiytkownik6w umo2liwiajqcymi ich jednoznacznq

identyfikacjq, za po6rednictwem kt6rych mogq korzystai z udostqpnianych Zosob6w i usfug. Mechanizmy
Uwierzytelnianro, rejesilowania i monitorowania zdarzefi.gwarantujq Rozliczalnoii Uiytkownik6w.

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafari zawierajq
procedura ,,Bezpieczefstwo teleinformatyczne" oraz procedura ,,Bezpieczefistwo fizyczne i Srodowiskowe",
a tak2e - jeSlidotyczy - powiqzane z nimiszczeg6fowe instrukcje opisujqce tryb nadawania, modyfikacjioraz
odbioru tych uprawnieri.

20. Pozyskanie, rozw5j i utrzymanie zasob6w informacyjnych

Wszystkie procesy zwiqzane z pozyskaniem, rozwojem bqdl utrzymaniem Sysfemdw informocyjnych, w tym
wykorzystywanych System6w teleinformotycznych i Aplikacji, prowadzone sq w spos6b nadzorowany,
gwa ra ntujqcy utrzyma n ie odpowied niego poziomu Bezpiecze rtstwo i nfo rma cj i.

Nadz6r nad ww, procesami obejmuje, w szczeg6lno5ci:

. uwzglqdnianie wymogow Bezpieczehstwo informacji podczas zakupu lub produkcji/opracowywania
nowych system6w,

o obligatoryinq fazq testowania przed dopuszczeniem nowego systemu,

o nadzorowanie dostqpu do kod6w 2r6dlowych oprogramowania,

o wdro2one procedury kontroli zmian i aktualizacji oprogramowania,

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do pode-jmowanych w ramach tego obszaru dzialai zawiera
procedu ra,,Bezpieczedstwo teleinformatyczne".
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2L. Zarzqdzanie ciqgfo6ciq dziafania

UCK podejmuje dziatania w zakresie zapewnienia ciqglo(ci funkcjonowania ustug zwiqzanych
z przetwarzaniem danych, tj. w celu przeciwdziafania przerwom w dziafalno(ci statutowej UCK oraz w celu
ochrony krytycznych proces5w statutowych przed rozlegfymi awariami lub katastrofami.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podzialowi
odpowiedzialnodci zwiqzanemu z Zarzqdzeniem ciqgloiciq dziolonio w taki spos6b, aby ogranicza( do
akceptowalnego poziomu skutki wypadk6w i awarii.

Na wypadek katastrofy lub rozlegtej awarii technicznej sq opracowane, wdra2ane oraz okresowo testowane
Plony ciqgtoici dziotania dla System6w teleinformatycznych i Aplikocji istotnych z punktu widzenia
dziatalno5ci statutowej UCK, zapewniajqce Dostgpnoli lnformacjina wymaganym poziomie i w wymaganym
czasie po wystqpieniu przerwy lub awarii krytycznych proces6w statutowych.

Zesp6l ds. Bezpieczefistwa Informacji dba o aktualno6( Plan6w ciqgloici dzialanio itestuje je pod wzglqdem
przydatno6ci w sytuacji realnego zagro2enia. Analizuje okresowo zdarzenia, kt6re mogq mie6 wpfyw na
Ciqgtoii dzialanio, a w przypadku istotnych zdarzert wprowadzane sq zmiany w Plonach ciqgloici dzialonia.
Powy2sze zasady zapewniajq, 2e UCK jest przygotowane na dziafanie r6wnie2 w przypadkach odbiegajqcych
od normy.

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafaf zawiera
p ro ce d u ra,,Zar zqdzanie ci qgf oSci q dzi ala ni a".

22.Zarzqdzanie incydentami i sfaboSciami SystemuZarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji

Ka2da osoba/podmiot uzyskujqca dostqp do Zasob6w informocyjnych UCK, w zakresie uzyskanych uprawnie6,
ma obowiqzek informowania o wystqpieniu lncydentu zwiqzanego z bezpieczeristwem informacji oraz
o wszelkich zidentyfikowanych sfabo5ciach SZBt.

O lncydencie nale2y niezwtocznie poinformowa6 bezpo5redniego przelo2onego (dotyczy Procownik6w UCK)
oraz Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefstwem lnformacji,
a w przypadku jego nieobecnodci niezwtocznie powiadomii Dyrektora Naczelnego UCK.

O innych Zdorzeniach zwiqzanych z bezpieczeristwem informacji nale2y poinformowa6 bezpoSredniego
przelo2onego (dotyczy Pracownik6w UCK) oraz wtadciwq kom6rkq organizacyjnq UCK ustalonymi lr6dlami
komunikacjiZintegrowanego Systemu Tarzqdzania lub zgodnie z postanowieniami umownymi.

W przypadku wystqpienia lncydentu niezwlocznie podejmuje siq dziatania majqce na celu zmniejszenie
potencjalnych strat i zapobie2enie rozprzestrzeniania siq tego lncydentu, a nastqpnie nale2y go szczeg6towo
przeanalizowai i podjq6 decyzje na temat dalszego postqpowania. lncydenty zwiqzane z bezpieczehstwem
i nformocji winny byd rejestrowane.

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w rama.ch tego obszaru dziata6 zawiera
procedura ,,Nadz6r nad niezgodnoiciami" oraz procedura ,,Zarzqdzanie incydentami i slabo5ciami Systemu
Zarzqdzania Bezpieczef stwem I nformacji".
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23. ZgodnoS6 z wymaganiami prawnymi i innymi

W celu unikniqcia naruszefi przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym w szczeg6lnoSci przepis6w
prawa karnego, cywilnego oraz innych ustaw, a tak2e rozporzqdzefi, um6w oraz jakichkolwiek wymagafi
bezpieczedstwa, UCK dba o zapewnienie zgodno6ci zasad postqpowania z przepisami prawa, przyjqtymi
normami, postanowieniami umownymi, standardami i innymi regu lacjami.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podzialowi
odpowiedzialnoSci zwiqzanemu z:

identyfikacjq, monitorowaniem i spelnianiem wymagari prawnych i innych w zakresie Bezpieczertstwa
informacji, a w szczeg6lnodci wymagari dotyczqcych informacji prawnie chronionych,

prowadzeniem nadzoru nad komplementarnoSciq i bezpieczefstwem stosowanych technicznych
urzqdzefi wchodzqcych w zakres Systemu Zorzqdzonia Bezpieczertstwo lnformacji,

prowadzen iem a udyt6w wewnqtrznych fu nkcjonowan ia SZBI.

24. Rozpowszech nianie i zarzqdzanie dokumentem Pol ityki Bezpieczef stwa I nformacj i

Niniejszy dokument podlega regularnym przeglqdom dokonywanym przez Zesp6l ds. Bezpieczedstwa
Informacji podczas okresowych przeglqd6w Systemu Zorzqdzanio Bezpieczeristwem lnformocji. W zale2nodci
od potrzeb mogq zosta6 przeprowadzone dodatkowe przeglqdy (np. w przypadku stwierdzenia istotnego
naruszenia bezpieczeristwa lub pojawienia siq zasadniczych zmian w UCK, jego strukturze lub otoczeniu, np.
nowego Zagroie nio, nowej tech nologii).

Niniejszy dokument oraz dokumenty z nim zwiqzane winny byi rozpowszechniane i modyfikowane zgodnie
z procedurami przyjqtymiw obowiqzujqcym w UCK Zirrtegrowanym Systemie Zarzqdzania.

Modyfikacje bqdq dokonywane, w zale2nodci od potrzeb, m.in. na skutek:

ogloszenia nowych lub zmian istniejqcych przepis6w prawa,

przekazania uwag przez odbiorc6w Polityki Bezpieczeristwa Informacji,

za leceri poau dytowych,

przeprowadzenia okresowych przeglqd6w Polityki Bezpieczeristwa Informacji,

zmian organizacyjnych w UCK.

25. Postanowienia koricowe

Z tredciq niniejszego dokumentu winni zostai zapoznani wszyscy Procownicy UCK, niezale2nie od formy
prawnej zatrudnienia, jak i inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajqce
osobowo(ci prawnej, uzyskujqce dostqp do Zasob6w informocyjnych UCK na podstawie um6w, porozumiefi
lub innych stosunk6w prawnych, a zwlaszcza wsp6fpracujqce z UCK Podmioty zewnqtrzne (przed ich
dopuszczeniem do Zasobdw informacyjnych UCK).
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Za zlo2enie przez nich stosownych o6wiadczeri oraz uzyskanie niezbqdnych praw dostqpu (do pomieszczeri
i System6w teleinformatycznych UCK), stosownie do przypisanej roli, odpowiada osoba wskazana
w regulacjach szczeg6lowych wchodzqcych w zakres SZBI.

Do stosowania zasad okreSlonych przez dokument Polityki Bezpieczeristwem Informacji zobowiqzane sE

wszystkie ww. osoby/podmioty na podstawie przyjqtego na siebie zobowiqzania dotyczqcego przestrzegania
jej zasad.

Podstawq egzekwowania od Procownikfw UCK przestrzegania zasad niniejszej Polityki Bezpieczefstwa
Informacji stanowiq przepisy prawa, stosunek prawny bqdqcy podstawq wykonywania pracy oraz zadafi na
rzecz UCK, a tak2e wlaSciwe uregulowania wewnqtrzne wydane zarzqdzeniami Dyrektora Naczelnego UCK.

Podstawq egzekwowania przestrzegania zasad ochrony tnformocji od innych ni2 Pracownicy
os6b/podmiot6w, w tym Podmiotiw zewnqtrznych uczestniczqcych w procesach zwiqzanych z dzialalnodciq
UCK, sq przepisy prawa oraz zapisy um6w/porozumieri z tymi osobami/podmiotami, zawierajqce deklaracjg
o zachowaniu Poufnoici, w tym o zachowaniu w tajemnicy lnformacjiprawnie chronionych, zobowiqzanie db
dzialania zgodnie z prawem i niniejszq PolitykE, a tal<2e - o ile majq zastosowanie - dodatkowe obowiqzki
od noszqce siq do Be zpi e cze ristwa i nfo r ma cj i.

Naruszenie Swiadome bqd2 przypadkowe niniejszej Polityki Bezpieczefistwa Informacji, a tak2e dokument6w
powiqzanych, stanowi podstawq odpowiedzialno5ci przewidzianej w Regulaminie Pracy'UCK oraz w innych
wewnqtrznych regulacjach UCK, odpowiedzialnoSci okreilonej w umowach cywilnoprawnych, a tak2e
odpowiedzialnodci okre5lonej w przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego.

26.ZalEczniki

Talqcznik nr t - ,,Fazy postqpowania. Cykl Deminga"

Zalqczniknr 2 - ,,lnformator Bezpiecze6stwa Informacji"


