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1. Cel izakres opracowania Polityki Bezpieczefstwa Informacji

Polityka Bezpieczefstwa Informacji (PBl) wyra2a wolq Nojwy2szego Kierownictwo UCK w zakresie ochrony
jego Zasob6w informacyjnych, a tak2e wyznacza gl6wne kierunki dzialania Kierownictwd oraz Procownik6w
UCK w celu zapewnienia systemowego nadzoru nad Przetworzaniem informocji, w tym m.in. ich zbieraniem,
opracowywaniem, przechowywaniem i udostqpnianiem, niezale2nie od sposobu realizacjitych proces6w.

Celem Polityki Bezpieczeristwa Informacji jest przedstawienie obowiqzujqcych w UCK podstawowych zasad

ustanowionych w celu zapewnienia Bezpieczehstwq lnformacji,Ij. jej Poufnoici, lntegralnoicii Dostqpnolci.

Polityka Bezpieczedstwa Informacji okre(la strukturq zarzqdzania Bezpieczeristwem lnformacji oraz definiuje
o96lne pojqcia, a tak2e - kluczowe dla zapewnienia Poufnoici,lntegralnoicii Dostqpnoiciprzetwarzanejprzez
UCK lnformacji - wymagania i zasady, zgodnie z kt6rymi s4 zarzqdzane, zabezpieczane i eksploatowane
Aktywa informacyj ne UCK.

2. Terminy idefinicje

llekroi w dokumencie jest mowa o terminach zwiqzanych z funkcjonowaniem Systemu Zorzqdzania
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
zatqcznik nr 10 do KsiqgiZintegrowanego Systemu Zarzqdzanla.

3. Deklaracja Najwyiszego Kierownictwa

Dyrektor Naczelny UCK, stojqc na stanowisku,2e lnformacja jest kluczowym Zosobem UCK i wpfywa na ciqgly
jego rozw6j, wyraia wolq w zakresie ochrony jego Zasob6w informacyjnych, w tym przetwarzanych
Wrailiwych danych osobowych, kt6rej przejawem jest ,,Deklaracja Polityki Bezpieczefstwa Informacji",
sta nowiqca rozdziaf Ksiqgi Zi ntegrowa nego Syste m u Tarzqdzania.

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 szczeg6lno6ci na

normie PN-lSO/l EC 27 O1t.

Wykaz akt6w normatywnych, polskich norm oraz standard6w miqdzynarodowych, na podstawie kt6rych
opierajq siq postanowienia niniejszej Polityki Bezpieczedstwa Informacji, stanowi zalqcznik nr 11 do Ksiegi
Zintegrowanego Systemu Tarzqdzania - ,,Wykaz dokument6w zwiqzanych z .Politykq Bezpieczefistwa
Informacji".

5. Za kres System u Tarzqdzania Bez piecze fi stwem I nfo rmacji (SZBI )

SZBI zostaf opracowany, wdro2ony ijest utrzymywany w oparciu o normQ PN-lSO/lEC 27001,, a jego zakres
jest wla6ciwy dla prowadzonej przez UCK dzialalnoSci, tj. dotyczy proces6w zwiqzanych z udzielaniem
Swiadczed zdrowotnych, w tym m.in. w zakresie diagnostyki, leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz
rehabilitacji, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem Swiadczef wysokospecjalistycznych w ramach poszczeg6lnych
specja I no5ci.
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Zakres Systemu Zorzqdzonio Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) odnosi siq do catego Systemu informacyjnego
UCK, a w szczeg6lnoici do:

o wszystkich Procownik6wUCK, a tak2e do innych os6b ipodmiot6w uzyskuiqcych dostqp doZosob6w
informacyjnychUCK na podstawie przyjqtego na siebie, na podstawie um6w, porozumiefi lub innych
stosunk6w prawnych, zobowiqzania dotyczqcego przestrzegania jej zasad,

o wszystkich pomieszczefl, w kt6rych przetwarzan e s4 tnformage podlegaiqce ochronie,

o zasob6w ludzkich uzyskuiqcych dostqp do lnformocji podlegaiqcych ochronie, w tym m.in.
Procownikow UCK, Uiytkownik6w System6w teleinformotycznych UCK oraz Podmiot6w
Zewnqtznych, w tym Stolych Wspolpracownik6w,

o lnformocji przetwarzanych w UCK, niezale2nie od ich formy i no6nika,

. sprzqtu wykorzystywanego przez UCK do Przetwarzanio informacji, a tak2e do innych no5nikow
danych (np. magnetycznych i optycznych), na kt6rych znajdujq siq lnformocje podlegajqce ochronie,

o technologii stu2qcych pozyskiwaniu, selekcjonowaniu, analizowaniu, przetwarzaniu, zarzqdzaniu
i udostqpnianiu lnformogi, w tym m.in. System6w teleinformatycznych oraz wykorzystywanego przez

UCK oprogramowania.

6. 096lne zasady ochrony zasob6w informacyjnych

Aktywa informocyjne UCK sq chronione z nale2ytq staranno3ciq i w spos6b adekwatny do ich wra2liwoSci
i krytyczno6ci.

Ka2dy Pracownik UCK przed uzyskaniem dostqpu do Zasob1w informocyjnych UCK, zapoznawany jest

z zasadami bezpieczedstwa oraz aktualnymi procedurami ochrony lnformocji w UCK, w tym w swojej
kom6rce organizacyjnej. Ewentualne dodatkowe postanowienia dotyczqce ochrony lnformacji i zachowania
ich w Poufnoici, w tym termin6w jej zachowania oraz wiq|qcej siq z tym odpowiedzialno6ci, okreSlane sq -
w zale2noSci od potrzeb - w zawieranych z Prqcownikqmi umowach.

Obowiqzek ochrony Zosobow informacyjnych UCK, w tym przestrzegania postanowied niniejszej Polityki,
przez inne ni2 Pracownlcy osoby fizyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowo6ci
prawnej, a zwlaszcza wsp6lpracujqce z UCK Podmioty zewnqtrzne, okre5lany jest w ramach zawieranych
z nimi um6w.

W ramach ustanowionego i wdro2onego Systemu Zorzqdzania Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) UCK objqfo
nadzorem wszystkie funkcjonujqce i podejmowane przez siebie procesy. PodejScie procesowe odzwierciedla
zastosowany przez UCK cykl PDCA, zwany r6wnie2 cyklem Deminga. Oparty o cykl.PDCA System Zorzqdzania
Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) pozwala na calo6ciowe i skoordynowane spojrzenie na Ryzyko odnoszqce
siq do Bezpieczertstwo lnformocji oraz wdro2enie kompleksowego zestawu Zabezpieczeri lnformacji.
Szczeg6towe informacje na temat podejmowanych w ramach cyklu PDCA dziatad zawiera zafqcznik nr 1 do
niniejszej Polityki - ,,Fazy postepowania. Cykl Deminga".

Podstawq realizacji niniejszej Polityki Bezpieczefrstwa Informacji sq nastqpujqce o96lne zasady:

Zaso d a u prawnionego d ostq pu,

Zasada wiedzy koniecznej (Zasadd wiedzy uzasadnionej),
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Zasada Swiddomoici zbiorowej,

Zosoda indywidualnej odpowiedziolnoici (Zasddd rozliczalnoici),

Zasoda separacji obowiqzk6w,

Zasada stalej gotowoici,

Zasod o kom pleksowoflci,

Zasada adekwatnoici,

Zdsada Swiadomej konwersacji.

7. Cele Systemu Tarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji

Cele Sysfemu Zorzqdzonio Bezpieczeristwem lnformacji(tzw. cele Bezpieczeristwa lnformocjiJ:

zagwarantowanie odpowiedniego poziom u Bezpieczehstwo lnformocji,

zapewnienie adekwatnego do prowadzonej przez UCK dziatalno6ci oraz wymagaf prawa
powszechnie obowiqzujqcego poziomu Poufnoici, Dostqpnoici i lntegrolnodcl przetwarzanych przez

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

zapewnienie zgodno6ci z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego, wymaganiami
kontraktowymi i innymi wymaganiami obowiqzujqcymi UCK, a odnoszqcymi siq do Bezpieczertstwa
lnformacji,

przyczynienie sie do poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wszystkich system6w
przetwarzania lnformacji, w tym zapewnienie, 2e eksploatowane przez UCK Systemy
teleinformatyczne gwarantujq Niezoprzeczolnoi( nodanio, NiezaprzeczalnoiC odbioru oraz
Rozliczalnolt zadart,

maksymalnie ograniczenie wystqpowania Zogroieri dla Bezpieczeristwo informacji, kt6re wynikajq
z celowej bqd2 przypadkowej dziafalno5ci cztowieka oraz ich ewentualnych skutk6w,

zapewnienie gotowo5ci do podjqcia dziatafi w sytuacjach kryzysowych dla funkcjonowania UCK,

przyczynienie siq do ochrony interes6w UCK, w tym utrzymania jego dobrego wizerunku, jako

organizacji dbajqcej o Bezpieczeristwo informocji, a tym samym wpfyniecie na ciqgloSi iefektywno6i
dziafalnoSci UCK.

Powy2sze cele realizowane sE poprzez:

przypisanie odpowiedzialno6ci zgodnie ze strukturq organizacyjnq UCK, zapewniajqce optymalny
podziat, koordynacjq zadad i odpowiedzialnoSci zwiqzanych z zapewnieniem Bezpieczertstwa
informocji,

wyznaczenie Wloicicieli Zosobow (Wtaicicieli Aktyw6w) dla aktyw6w przetwarzajqcych kluczowe
lnformacje, kt6rzy zobowiqzani sq do zapewnienia im mo2liwie jak najwy2szego poziomu
Bez p i e cze ri stw a i nfor m a cj i.
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o przyjqcie do stosowania przez wszystkie osoby i podmioty, kt6re uzyskujq dostqp do Zosob6w

informacyjnych UCK, we wla6ciwym zakresie, obowiqzujqcych w UCK polityk i procedur zwiqzanych

z Bez pi e cze ri stw e m i nform a cji,

o adekwatne do wykonywanych czynnoSci przeszkolenie os6b, kt6re uzyskuia dostep do Zosob6w

informocyjnych UCK,

o Klasyfikaciq informocji i przyporzqdkowanie im zasad postqpowania,

o okre6lenie zasad Przetwarzanio informacji, w tym mechanizm6w gwarantuiqcych ich ochronq oraz

stref, w kt6rych mo2e siq ono odbywai,

o Zarzqdzanie ryzykiem, na kt6re sklada siq:

o ldentyfikocja ryzyka: identyfikacja Aktywow UCK i ich warto$ci (znaczenia dla UCK),

identyfikacja Zagroieri, identyfikacja istniejqcych Zobezpieczeri oraz identyfikacja Podatnoici,

o Estymacjo ryzyko,

c Oceno ryzyka,

o okreSlenie Plonu Postqpowonio z Ryzykiem,

o proc€s Postqpowanio z ryzykiem (wdro2enie ustalonych w Planie Srodk6w modyfikujqcych
ryzyko),

o akceptacja Ryzyk szczqtkowych,

o Zorzqdzanie zmianami, na kt6re sklada siq:

o analiza wptywu zmian na poziom Bezpieczertstwa informacji,

. zapewnienie pefnej koordynacji procesu wprowadzania zmian,

o Zorzqdzonie ciqgloiciq dziatonio poprzez okre5lenie i wdro2enie instrukcji i procedur awaryjnych,
a tak2e zapewnienie, by plany zachowania ciqglo6ci dzialania byty tworzone, utrzymywane
itestowane w stopniu umo2liwiajqcym nieprzerwanq realizacjq zadad statutowych UCK,

o Zarzqdzanie incydentami naruszaiqcymi Bezpieczeristwo informacji oraz sfabo6ciami SZBI, w tym
zapewnienie, 2e wszelkie naruszenia Bezpieczeristwa informacji (lncydenty) orazjego slabe punkty sq

raportowane i badane,

o przeglqd i aktualizacjq polityk i procedur postqpowania dokonywanE przez odpowiedzialne osoby
w celu jak najlepszej reakcji na Zogroienio i lncydenty,

o prowadzenie dzialafi zmierzajqcych do poprawy poziomu Bezpieczeristwa informacTi w tym ciqgle
doskonalenie Systemu Zarzqdzonia Bezpieczeristwem lnformocji zgodnie z wymaganiami normy
PN-lSO/lEC 27OO1, i zaleceniami Zainteresowanych stron.

Podkre5la siq przy tym, i2 w ramach doskonalenia Systemu Zorzqdzonio Bezpieczeristwem lnformacji
deklarowana jest wola wsp6tpracy w zakresie poprawy stanu ochrony Aktyw6w informocyjnych UCKz:

o firmami potwierdzaiqcymi kompetencje UCK na zgodno6i ze standardami Bezpieczeristwo informocji,
w tym na zgodno6i z normE PN-lSO/lEC 27OOL,
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o ekspertami w zakresie Bezpieczertstwo informacji,

o przedstawicielamiorgan6wprawa,

o pozostafymi podmiotami i instytucjami (m.in. klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi,
dostawcami, pa rtnerami bra n2owymi i innym i Zoi nte resowa nym i strono m i).

8. Do ku me ntacja Syste m u Tarz1dzania Bezpiecze 6stwe m I nformacji

Dokumentacja Systemu Zarzqdzonia Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI), kt6rej fundament stanowi niniejsza
Polityka Bezpieczedstwa Informacji, zostala opracowana w celu:

o udokumentowania wdrozenia, eksploatacji, monitorowania, przeglEdu, utrzymania i doskonalenia
Systemu Zarzqdzonia Bezpieczertstwem lnformocji (SZBI), w tym wszelkich dzialan zwiqzanych
z ochronq lnformocji.

o zapewnienia poziomu Bezpieczeristwa informocji, kt6ry spelnia wymagania okreSlone
w obowiqzujqcych przepisach prawa oraz zidentyfikowane przez Szacowonie ryzyko,

r dokladnego informowania Procownikow, Klient6w i innych os6b uzyskuiqcych dostqp do Zasobow
informocyjnych UCK, a tak2e innych Stron zainteresowqnych Swiadczonymi usfugami o zasadach
dzialania systemu oraz ukierunkowania ich dzialad na spefnienie wymagad obowiqzujqcych
przepis6w prawa, a szczeg6lnie zapobiegania popelnianych btqd6w w tym zakresie,

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

Swiadczonych ustug poprzez Ciqgte doskonalenie skuteczno6ci dziatania,

o przekazania Podmiotom zewnqtrznym wsp6lpracujqcym z UCK na podstawie um6w, porozumieri lub
innych stosunk6w prawnych obowiqzujqcych w UCK zasad ochrony,

o zachowania nale2ytej dbatoSci o Poufnoii, lntegrolno{1 i DostqpnoSt lnformocji podczas kontakt6w
z pacjentami, Klientami, instytucjami i innymi podmiotami wsp6ipracujqcymi.

Dokumentacja SZBI sktada siq z gl6wnych element6w, kt6rymi sq:

o,,Deklaracja Polityki Bezpieczefstwa Informacji",

o,,Polityka Bezpieczedstwa Informacji" (PBl),

o,,Zarzqdzanie ryzykiem",

o,,Zarzqdzanie ciqgloSciq dziafania",

o ,,Zarzqdzanie incydentami i staboSciami Systemu Zarzqdzania BezpieczeristWem Informacji",

r,,Klasyfikacjainformacji",

o ,,Nadz6r nad Bezpieczedstwem Informacji",

r,,Polityka Bezpieczeristwa Danych Osobowych",

o procedury i instrukcje bezpieczef stwa, kt6re okreSlajq szczeg6fowe zasady postqpowania,
a zwlaszcza:
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o ,,Bezpieczedstwo Informacji w zarzqdzaniu zasobami ludzkimi" (procedura dotyczqca tzw.
Be zpi e cze ri stw a osobow e g o),

r,,Bezpieczedstwo fizyczne i Srodowiskowe",

o,,Bezpieczefstwo teleinformalyczne",

o ,,Organizacja i dzialania Zaktadowej Sktadnicy Akt",

o ,,Zasady udostqpniania dokumentacji medycznej UCK dla cel6w naukowych i dydaktycznych
oraz przeprowadzania na terenie UCK anonimowych bada6 ankietowych, testowych
i podobnych w5r6d pracownik6w oraz pacjent6w i ich rodzin",

o ,,lnstrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi slu2qcymi do przetwarzania danych
osobowych",

o,,Deklaracja Stosowania",

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

Przepisy prawa majE moc nadrzqdnq nad zapisami wdro2onego w UCK Systemu Zarzqdzanio
Bezpieczertrtwem lnformacji,w tym zapisami niniejszej Polityki Bezpieczefstwa Informacjioraz wynikajqcymi
z niej dokument6w podrzqdnych.

Polityka Bezpieczefstwa lnformacji (PBl)jest dokumentem nadrzqdnym nad wszystkimi innymidokumentami
dotyczqcymi Bezpieczeristwa informacji, wchodzqcymi w zakres SZBI. Wszystkie dokumenty zwiqzane
z Bezpieczeristwem informacji sq podporzqdkowane niniejszej Polityce. Zasady okre6lone w dokumentach
SZBI nale2qcych do kolejnych poziom6w nie mogq pozostawai w sprzeczno6ci z tre6ciq dokument6w
z poziom6w nadrzqdnych.

Uzupelnieniem SZBI jest pozostala dokumentacja funkcjonujqcego w UCK Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania (ZSZ).

Rozwiqzywanie ewentualnej kolizji tre6ci dokument6w wchodzqcych w zakres SZBI le2y w kompetencjach
Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. SystemuZarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji.

Rozwiqzywanie ewentualnej kolizji PBI z pozostatE dokumentacjE ZSZ le2y w kompetencjach wta6ciwej
merytorycznie kom6rki organizacyjnej UCK / Wtaicicielo Zosobu przy wsp6tpracy z Pefnomocnikiem
Dyre kto ra Nacze I nego ds. System u Zarzqdzania Bezpiecze 6stwem I nformacji.

9. Struktura zarzqdzaniabezpieczeristwem informacji i podziaf odpowiedzialnoSci

Wszystkie procesy bezpieczedstwa, rozwiqzania techniczne oraz jego organizacja muszE by6 zgodne
z nastqpujqcymi, kluczowymidla tworzenia struktur zarzqdzajqcych bezpiecze6stwem, zasadami:

o oddzielenie funkcji zarzqdzaiqcych i kontrolnych od funkcji wykonawczych,

r uniemo2liwienie naduzyi i maksymalne ograniczenie blqd6w popetnianych przez pojedyncze osoby.

W strukturze zarzqdzania bezpieczerlstwem informacji wyr62nia siq trzy poziomy dziata6, tj.:



EJ * K llr:iw*r*yt**ki*
il*r'i?run: f{lininz**

Egzemplarz t
Rozdziaf KJ-D2.21.0

KSTEGA ZTNTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANTA
Edycja 3

Strona/ stron 7 221

POLITYKA BEZPIECZENSTWA IN FORMACJI
Data edycji
rozdzialu

21.O8.2018

na poziomie strategicznym prowadzona jest o96lna polityka Bezpieczeristwa informacji
w odniesieniu do wcze6niej rozpoznanego, okreSlonego, a tak2e poddanego Analizie ryzyko
i zasadniczych oczekiwari co do poziomu Bezpieczeristwo informacji oraz w odniesieniu do

wynikajqcych z nich modelowych zadari i rozwiqzad (w te procesy zaanga2owane jest Nojwyisze
Kierownictwo UCK okreSlajqce zasadnicze kryteria Bezpieczertstwa informocji - pochodne od

kryteri6w normatywnych i mo2liwe do zrealizowania na bazie zidentyfikowanych atrybut6w
lnformocji),

na poziomie taktycznym - tworzone sq standardy Bezpieczeristwo 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 gl6wnie kierownicy
kom6rek organizacyjnych UCK oraz osoby zajmujqce samodzielne stanowiska zgodnie ze schematem

organizacyjnym UCK),

na poziomie operacyjnym - prowadzona jest administracja Bezpieczertstwem informacjipod kqtem
pelnego stosowania standard6w bezpieczeristwa oraz rozwiqzywania ewentualnych przypadk6w
zakl6ceri wynikajqcych z naruszenia tych standard6w (intencjonalnego lub przypadkowego).

Rys. 1. Diagram - poziomy dzialai w strukturze zarzqdzania Bezpieczehstwem informocji.
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Skuteczna ochrona Aktyw6w informacyjnych UCK wymaga wsp6lnego dziatania i zaanga2owania wszystkich
Pracownik6w oraz innych os6b dopuszczonych do Aktywdw informacyjnych UCK.

9.1. Wszyscy pracownicy iwspotpracownicy UCK

Odpowiedzialno6i za Bezpieczeristwo lnformacjiw UCK ponoszE wszyscy Pracownicy, zgodnie z posiadanymi
zakresami obowiqzk6w oraz wszystkie inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadajqce osobowo5ci prawnej dopuszczone do Zqsobow Informocyjnych UCK, zgodnie przyjqtymi na

siebie zobowiqzaniami.
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Kierownicy kom6rek organizacyjnych oraz wyznaczeni do nadzorowania PBI Procownicy UCK realizujq
obowiqzki zwiqzane z utrzymaniem Bezpieczeristwa informacji, w ramach kt6rych podejmujq dziafania
zwiqzane z nadzorem i kontrolq przestrzegania PBl. Od tych Procownik6w wymagana jest szczeg6lna

lojalno6i, starannoSi oraz wysoka etyka zawodowa.

Kierownicy kom6rek organizacyjnych odpowiedzialni sq za ochronq Bezpieczertstwo lnformacji w danej
kom6rce organizacyjnej UCK, a w szczeg6lnoSci za monitorowanie Poufnoici, lntegralnoici i Dostqpnoici
posiadanych Zosob6w informacyjnych, nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeristwa przez podleglych
Procownik6w oraz podejmowanie stosownych dzialah w razie stwierdzenia wystqpienia lncydentu lub sytuacji
mogqcej prowadzii do wystqpienia lncydentu.

Przefoieni Pracownik6w wszystkich szczebli odpowiadaj1 za nadzor nad realizacjq zadad wykonywanych
przez swoich podwladnych, wynikajqcych z Polityki Bezpieczedstwa Informacji.

Wszyscy Pracownicy oraz wszystkie inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadajqce osobowodci prawnej dopuszczone do Zasob6w lnlormacyjnych UCK, w tym wsp6fpracujqce
z UCK Podmioty Zewnqtrzne zobowiqzani sq do ochrony Zasob6w lnformocyjnych UCK i dbalo5ci o ich

Poufnolt, lntegralnoiti Dostqpnoii), w tym do:

znajomo6ciiprzestrzegania zapis6w niniejszej PolitykiBezpieczedstwa Informacji(PBl) oraz- o ile ma

zastosowanie - pozostalej dokumentacji SZBI, tj. w szczeg6lnoSci wdro2onych procedur, instrukcji,
zarzqdze{, a tak2e do respektowania podjqtych przez UCK decyzji majqcych na celu ochronq jego

Zasobow lnformacyjnych oraz wykonywania poleced os6b wyznaczonych do wykonywania zadari

zwiqzanych z zapewnieniem Bezpieczertstwa informacji,

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

doto2enia wszelkich stara6, aby chronii powierzone im i u2ywane przez nich Zosoby UCK, a zwlaszcza
do stosowania wymaganych Zobezpieczefi majqcych na celu ochronq Zosob6w informocyjnych UCK
przed ich udostqpnieniem osobom nieuprawnionym,

przeciwdziatania p16bom naruszenia Bezpieczehstwa informacji,

informowania o wystEpieniu lncydentu zwiqzanego z bezpieczeristwem informocjii innego Zdarzenia
zwiqzanego z bezpieczeristwem informacji, w tym o wszelkich zidentyfikowanych slabo6ciach SZBI,

zaanga2owania w doskonalenie SZBI, w tym:

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

uczestnictwo w przeprowadzanych przez UCK szkoleniach z zakresu SZBI.

O lncydencie nale2y niezwlocznie poinformowai bezpoSredniego przelo2onego (dotyczy Pracownik6w UCK)

oraz Petnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefistwa Informacji, a w przypadku
jego nieobecno6ci niezwlocznie powiadomii Dyrektora Naczelnego UCK. O innych zdarzeniach nale2y
poinformowai bezpoSredniego przelo2onego (dotyczy Pracownik6w UCK) oraz wfaSciwq kom6rkq
organizacyjnq UCK ustalonymi lrodlami komunikacji Zintegrowanego SystemuZarzqdzania (ZSZ) lub zgodnie
z postanowieniami umownymi.
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Wszelkie dziatania w zakresie wdro2enia ewentualnych zmian w dokumentach SZBI zglaszane sq do
Pefnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. SystemuZarzEdzania Bezpieczedstwem Informacji, kt6ry podejmuje
wsp6lpracq z Pefnomocnikiem ds. Systemu Zarzqdzania i Zespolem ds. Bezpieczefistwa Informacji w zakresie
koordynacji dzialafi w tym zakresie.

9.2. Wfa6ciciel zasobu (Wfa5ciciel aktywu)

Wtaiciciel zosobu (Wtaiciciel oktywu) odpowiada za bie2qce nadzorowanie oraz zarzqdzanie Aktywem, tj.
utrzymanie wyznaczonego poziomu bezpieczef stwa powierzonego mu Aktywu poprzez regulacje
wewnQtrzne UCK, w tym za wsp6lpracowanie z Zespofem w zakresie Szocowania ryzyka, utworzenie Planu
postqpowonia zryzykiem, dob6r zabezpieczeA oraz Plan ciqgloici dziolanio, nawet wprzypadku, gdy za

bie2qce utrzymywanie Aktywu odpowiada Podmiot zewnqtrzny.

Wlaiciciel zosobu (Wtoiciciel oktywu) odpowiedzialny jest r6wnie2 za:

. udostqpnienie Pelnomocnikowi Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczedstwem
lnformacji oraz Zespofowi ds. Bezpieczeristwa Informacji wszelkich danych i lnformacji niezbqdnych
do opracowania, wdro2enia i doskonalenia SZBI,

o informowania o poziomie Bezpieczertstwo informaqi w zakresie przypisanego mu Zasobu (Aktywu),

. tworzenie i aktualizaciq procedur postQpowania z udziatem wykonawc6w zada6,

r nadz6r nad przestrzeganiem obowiqzuiqcych procedur.

9.3. Ad ministrator zasobu (Ad mi nistrator aktywu)

Administrator zasobu (Administrotor oktywu) odpowiada za realizacjq i nadzor nad technicznymi aspektami
Aktywu w Scislej kooperacji z Wtoicicielem zasobu (Wtoicicielem oktywu) oraz Pefnomocnikiem Dyrektora
N a cze I nego ds. Syste m u Zarzqdzania Bezpiecze fi stwem I nfo rmacji.

Administrator zosobu teleinformatycznego (Administrotor Systemu) jest odpowiedzialny za nadzorowanie
bezpiecznej eksploatacji Systemu teleinformatycznego UCK oraz wspomaganie ochrony systemowych
Zasobow informocyjnych UCK, a w szczeg6lno6ci za:

o wfa6ciwe zabezpieczenie Systemu teleinformatycznego oraz przeciwdziafanie pr6bom naruszenia
Bez pi e cze ristw a i nfo rm o cji,

. przyznawanie Sci6le okre6lonych praw dostqpu do lnformacji w Systemie teleinformotycznym UCK
oraz prowadzenie rejestru os6b, kt6rym przyznano dostqp do tego systemu;

. wsp6lpracq z dostawcqSystemu teleinformatycznego,

e wsp6fopracowywa nie proced u r okre6laiqcych zarzqdzanie tym systemem,

o Swiadczenie pomocy techniczne j dla Uiytkownik6w tego systemu.

9.4. Pelnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczeristwem Informacji

Pefnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji:
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o pelni rolq osoby nadzorujqcej z upowa2nienia Administratora Donych Osobowych przestrzeganie
w UCK stosowania Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych ochronq przetwarzanych

Danych osobowych w spos6b odpowiedni do Zogroieri oraz kategorii danych objqtych ochronq,

o koordynuje opracowanie, wdro2enie i doskonalenie Systemu Zarzqdzonia Bezpieczertstwem
lnformocji (SZBI) oraz zwiqzanych z nim polityk, procedur, metodyk Szocowanio ryzyko i miernik6w
poziomu zabezpieczed dla systemu, a w szczeg6lno6ci:

o wspofpracuje z kom6rkami organizacyjnymi UCK i Podmiotami zewnqtrznymi na wszystkich
etapach opracowania, wdro2enia i doskonalenia SZBI, w tym w zakresie zapewnienia
odpowiedniej Klasyfikacji informacji,

. wsp6lpracuje z kompetentnymi w zagadnieniach Bezpieczeristwa informacji instytucjami,
konsultantami i ekspertami zewnqtrznymi, a tak2e z jednostkami certyfikujqcymi w zakresie
SZBI,

r nadzoruje przestrzeganie wymagari Polityki Bezpieczefistwa Informacji oraz pozostalej

dokumentacji SZBI,

r koordynuje dzialania Zespolu ds. Bezpieczerlstwa Informacji, w tym w zakresie:

. rozpoznania znaczqcych zmian Zagroieri i stopnia nara2enia tnformacjilub Srodk6w
przetwqrzonio informacji na te Zagroienia,

o ustalania rekomendacji dla podejmowanych dziatart przetwarzania lnformocji
i Zabezpieczeri Zosobiw UCK, w tym priorytet6w dla podejmowanych i planowanych

dziala fr wd ro2e n ia od powied n iego pozio m u Zo bez p i e cze rt SZBI,

e nadzoruje wdra2anieZabezpieczeh,

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
za pla nowa nego pozio m u Be zp i e cze ri stw o i nform a cj i\,

o promuje ksztatcenie, szkolenia i uSwiadamianie w zakresie Bezpieczeristwa informoqi, w tym
organizuje i prowadzi szkolenia na temat zasad postqpowania zgodnych z Politykq
Bezpieczedstwa I nformacji,

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

. opracowywania i modyfikacji procedur bezpieczefstwa istandardow Zabezpieczeri,

. opracowywania projekt6w rozwoju Systemow teleinformotycznych UCK,

o ocenia informacje uzyskane z monitorowania i przeglqdu tncydent6w zwiqzanych
z Bezpieczertstwem informocji oraz zaleca odpowiednie dzialania w stosunku do
zide ntyfi kow any ch I n cy de nt6w zwiqza nych z Be z pi e cze hstw e m i nf or m a cji,

o okre5la postepowanie w przypadku niezgodno6ci polityk i procedur SZBI z obowiqzuiqcymi
a ktami normatywnym i oraz dokumentacjq technicznq.
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9.5. Najwyisze Kierownictwo

Najwyisze Kierownictwo odpowiedzialne jest za zapewnienie Zosobdw niezbqdnych dla opracowania,
wdrozenia, funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia SZBI, w tym poszczeg6lnych Zobezpieczeri,
a w szczeg6lnoSci:

. wydaje zgodq na wdrozenie system6w slu2qcych do Przetwarzonio informacji oraz Zobezpieczeh

re kome nd owa nych przez Zespol ds. Bezpiecze 6stwa I nfo rmacji,

. decyduje o wsp6lpracy w zakresie Bezpieczeristwa informacjiz innymi podmiotami,

. wyra2a zgodq na udostqpnienie stronom trzecim lnformocjistanowiqcych Tajemnicq UCK.

9.6. Zesp6l ds. Bezpieczefstwa Informacji

W sklad Zespotu ds. Bezpieczeristwa Informacji (Zesp6t) wchodzq:

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

r czlonkowie stali:

o ZastQpca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych,

o Dyrektor ds. Lecznictwa - Lekarz Naczelny,

o Pelnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania,

o Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego/

o Kierownik Zespolu Oceny iWdro2ed Technologii Medycznych,

r KierownikDziafuTeleinformatyki,

o KierownikDzialuKoordynacjiOpieki Medycznej,

o Kierownik Sekcji Dokumentacji,

o inne osoby powolywane doraZnie, kt6re maiq kluczowe znaczenie dla osiqgniqcia zmierzonego celu
lub realizacjizadania na rzecz UCK w zakresie zapewnienia wfa6ciwego Bezpieczehstwa informacji.

Zesp6l okresowo, stosownie do potrzeb, zwolywany jest przez Peinomocnika Dyrektora Naczelnego ds.

Systemu Zarzqdzania Bezpieczedstwem Informacji w porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym UCK.

Zesp6l ds. Bezpieczefstwa Informacji petni funkcjq doradczq w UCK w zakresie zagadnieri zwiqzanych
z Bezpieczeristwem informacji, a przy tym jest odpowiedzialny za inicjowanie oraz wspieranie dzialari
zwiqzanych Bezpieczehstwem informacji.

Do zadaf Zespofu ds. Bezpieczedstwa Informacji nale2y:

o dokonywanie przeglqdu Polityki Bezpieczeristwa Informacji oraz pozostalych dokument6w SZBI,

o uzgadnianie o96lnego podziatu odpowiedzialnoSciw odniesieniu do wszystkich obszar6w dziafalnoSci
UCK,
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uzgadnianie przedstawionej przez Pelnomocnika metodyki i proces6w zwiqzanych
z Bezpieczeristwem informacji(w tym Szacowonie ryzyko, Klosyfikacjo informocji),

monitorowanie istotnych zmian nara2enia Aktywow informocyjnych na podstawowe Zogroienio,

dokonywanie przeglqdu lncydent6w, analiza danych dotyczqcych tych lncydent6w oraz ich

monitorowanie,

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

opiniowanie w zakresie doboru Zabezpieczert,

koordynacja proces6w doskonalenia SZBI, w tym wdra2ania okre6lonych Zabezpieczeri w systemach
lub usfugach,

zabezpieczanie realizacjijednolitej Polityki Bezpieczedstwa Informacji w UCK,

zglaszanie do Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczefistwem
Informacji poprawek i aktualizacji do opracowywanych dokument6w SZBI, w tym do Polityki
Bezpiecze6stwa I nformacji,

wspieranie inicjatyw dotyczqcych propagowania tematyki Bezpieczeristwa informacil w UCK,

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

przeciwdziatanie p16bom naruszenia Bezpieczertstwa informacji,

opracowywanie iwdra2anie Planow ciqgtoicidzialania, a tak2e ich testowanie, ocena iaktualizacja

Rys. 2. Diagram - uproszczona struktura zarzqdzania Bezpieczeristwem informocii w UCK.

Za*6b infirrmacy.jny

{Grupa lnforrnacji]

Zasob Infornracyjny
{Grupa lnforma{:i}

Zas6b Infarmacyjny
{Grupa }nformacji}
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10. Cele stosowania zabezpieczef i zabezpieczenia

Obowiqzujqcy w UCK System Zorzqdzanio Bezpieczeristwem lnformocji (SZBI) zostal oparty o zdefiniowane
w normie PN-lSO/lEC 27001, cele stosowania zabezpieczeri 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 osobowych.

W ramach niniejszej Polityki oraz pozostatej dokumentacjiSZBl, w celu zapewnienia kompleksowego nadzoru
nad bezpieczedstwem przetwarzanych lnformocji, w tym Donych osobowych, obok postanowieri
odnoszqcych siq do organizacji ikoordynacji Bezpieczertstwa lnformacji, uregulowano kwestie
Bezpieczeristwo lnformocii odnoszqce siq do takich obszar6w dziatania UCK (tzw. dziedzin bezpieczeristwa),
jak:

o zarzEdzanie aktywamii ryzykami,

. Bezpieczeristwo zasob6w ludzkich (inaczel Bezpieczeristwo osobowel,

o Bezpieczeristwo fizyczne i Bezpieczehstwo !rodowiskowe

o zarzEdzanie systemami i sieciami,

o autoryzacja nowych urzqdzef,

. wsp6lpraca z podmiotami zewnqtrznymi i osobami trzecimi,

o udostQpnienie lnformacji,

o Kontrola dostqpu,

o pozyskanie, rozw6j i utrzymanie Zosob6w informacyjnych,

o Zarzqdzonie ciqgtoiciqdziolonio,

t Zorzqdzonie incydentami zwiqzanymi z bezpieczeristwem informacji,

o zgodno66 z wymaganiami prawnymi, standardami i innymi regulacjami.

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

. zapewnialy spelnienie poszczeg6lnych cel6w zwiqzanych z Bezpieczeristwem informacji oraz
prowadzonq przez UCK dziafalnoSciq,

. byly adekwatne dla ewentualnej szkody, jakE UCK mogfoby ponieSi w przypadku braku tych
Zobezpieczeh,

o stanowity kompleksowq ochronq przetwarzanych lnformacji,

o zaanga2owani w ten proces byli wszyscy Pracownicy UCK, a tak2e aby odbywato siq to przy
wsp6lpracy z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
nieposiadajqcymi osobowo5ci prawnej, uzyskujqcymi dostqp do Zasob6w lnformacyjnych UCK,
oraz- o ile to zasadne - przy udziale specjalistycznego doradztwa innych os6b/podmiot6w.
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Szczeg6lowe zasady ochrony lnformacji przetwarzanych w ramach prowadzone j przez UCK dziatalno6ci, dla

ka2dej z dziedzin bezpieczefistwa, okreSlajq - ustanowione na podstawie niniejszej Polityki Bezpieczefistwa

lnformacji - pozostale procedury i instrukcje wchodzqce w zakres SZBI, a tak2e zarzqdzenia i podjqte decyzje.

Lt. Tarzqdzanie aktywami i ryzykami

UCK zarzqdza swoimi Aktywomi informocyjnymi poprzez zapewnienie im wymaganego poziomu

bezpieczedstwa. Aktywo informocyjne sq chronione z nale2ytE starannosciq i w spos6b adekwatny do ich

warto6ci.

Aktywo informacyjne sq identyfikowane i klasyfikowane zgodnie ze stawianymi im wymaganiami w zakresie

ochrony. Poszczeg6lnym Aktywom informacyjnym przypisuje siq ich wlaScicieli (Wlaicicieliaktywow).

lstotnym elementem zarzEdzania Aktywomii Ryzykomiw UCK jest przeprowadzanie okresowej Analizy ryzyka

i opracowania Plon6w postqpowanio z ryzykiem. Na podstawie wynik6w Analizy ryzyka opracowywane sa

plany postqpowanio z ryzykiem dla Aktyw6w o Ryzykach wiqkszych ni2 ustalony poziom Ryzyka

akceptowalnego. Ryzyko sq przeglqdane w ramach okresowych przeglqd6w oraz na skutek zaistnialych zmian

majqcych wplyw na System Zarzqdzonia Bezpieczefistwa lnformacii'

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru kluczowych dzialafi

" zawierajq procedury ,,Zarzqdzanie ryzykiem" oraz,,Klasyfikacja informacji".

12. Bezpieczefstwo zasob6w ludzkich

W celu ograniczenia ryzyka btqdu, kradzie2y, nadu2ycia lub niewlaSciwego u2ytkowania Zasobow UCK dba

o zapewnienie kompetentnych os6b do realizacjiwyznaczonych w procesach zadafi.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podzialowi

odpowiedzialno6ci zwiqzanemu m.in. z weryfikacjq kandydat6w do pracy podczas naboru, zasadom

zatrudniania Pracownikow oraz nawiqzywania wsp6lpracy, a tak2e ustalonym procedurom dotyczqcym

modyfikacji i zakofczenia zatrudnienia oraz wsp6lpracy. Przeprowadzane sq r6wnie2 szkolenia dotyczqce

Bezpieczeristwa informocji oraz ochrony Zasob6w UCK w ramach wdro2onego SZBI'

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafari zawiera

p ro ced u ra,, Bezpiecze 6stwo i nfo rmacji w zarzqdzaniu zasoba mi I udzki mi".

13. Bezpieczefstwo fizyczne i Srodowiskowe

W celu zapewnienia Bezpieczeristwa informacji przed dostqpem os6b niepowolanych, uszkodzeniem lub

innymi zakt6ceniami, UCK dba o zapewnienie wysokiego poziomu Bezpieczefistwo fizycznego
i Bezpieczeristwo irodowiskowego. W przypadku tnformocjidotyczqcych pacjent6w oraz Klient6w UCK istotne

jest zapewnienie wszystkich trzech podstawowych aspektow Bezpieczertstwa informocii - PoufnoSci,

Dostqpn oici i I nte g ral n oici.
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Skuteczna realizacja postawionego celu opiera siq na ustanowionym podziale odpowiedzialno6ci
i ustanowionych takich praktykach, jak zwfaszcza:

. wyznacz enie Stref bezpieczeristwo orazokreSlenie zasad postqpowania w tych strefach,

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

. poprawne administrowanie prawami dostqpu do Aktyw6w informocyjnych UCKwraz z wdro2eniem
fizycznych barier chroniqcych przed nieautoryzowanym dostqpem,

. wyposa2enie w systemy i urzqdzenia podtrzymuiqce zasilanie kluczowych System1w

teleinformotycznych,

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

o wdro2enie system6w wykrywania i reagowania na pr6by nieautoryzowanego dostqpu iwlamaf oraz

wystqpienia Zogroiert Srodowiskowych wszqdzie tam, gdzie ma to zastosowanie.

W objqtych ochronq pomieszczeniach nale2qcych do strefy ll, osoby nieuprawnione do Przetwarzqnia
informacji nie mogq zostai pozostawione bez nadzoru osoby uprawnionej. Dostqp personelu technicznego
zajmujqcego siq konserwacjq sprzqtu, partner6w handlowych, pacjent6w oraz innych osob do ww.
pomieszczed, w tym zwlaszcza sekretariat6w i innych pomieszczefi administracyjnych, dy2urek lekarskich

i pielqgniarskich, gabinet6w zabiegowych, a tak2e magazyn6w i biur, wymaga nadzoru Pracownikiur UCK.

Dostqp do pomieszczed nale2qcych do strefy I majq wytqcznie 6ci6le okre5lone osoby, w tym osoby
uprawnione do tego dostqpu w zwiqzku z wykonywaniem czynnoSci 5ci6le zwiqzanych z przechowywaniem
i zabezpieczeniem przetwarzanych w tych pomieszczeniach lnformocji.

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

t4. Zarzqdzanie systemami i sieciami

W cefu zapewnienia Poufnoici, Integrolnoici oraz Dostqpnoicf przetwarzanych lnformocji, UCK dba

o przestrzeganie zasad zwiqzanych z utrzymywaniem i u2ytkowaniem System6w teleinformotycznych i sieci.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki:

o kompetencjom i SwiadomoSci Procownik6w oraz podpisanym umowom ze specjalistycznymi firmami
ad m i n istrujqcym i System a m i te I e i nform otyczny ml i wspo ma gajqcym i UCK,

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

r nadzorowaniu wprowadzania zmian do infrastruktury technicznej,

o w celu zapewnienia bezpieczeristwa system6w produkcyjnych, prowadzeniu prac rozwojowych
i testowych na oddzielnych urzqdzeniach lub Srodowiskach,
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r nadzorowaniu uslug dostarczanych przez strony trzecie, a w szczeg6lno6ci wszelkich wprowadzanych
zmian do system6w (dostarczane uslugi i wprowadzane zmiany winny byi odbier:ane i akceptowane
w spos6b Swiadomy, przy uwzglqdnieniu ich wptywu na istniejEcy system bezpieczeristwa),

o wdro2eniu Zabezpieczeri chroniqcych przed zlo6liwym i/lub szkodliwym oprogramowaniem,

. systematycznemu tworzeniu i testowaniu Kopii bezpieczeristwa,

o przestrzeganiu opracowanych zasad postqpowania z noSnikami,

o bie2qcym monitorowaniu Aktyw6w informacyjnych pod kqtem wczeSniejszego wykrycia wszelkich
n ie bezpiecze fi stw mogqcych zagr ozi( bezpiecze ristwu system6w,

o monitorowaniu poziomu lncydent6w w Systemoch teleinformotycznych i wdro2eniu mechanizm6w
reagowania w sytuacji ich wystqpienia.

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dzialaf zawiera
proced u ra,,Bezpieczef stwo teleinformatyczne".

15. Autoryzacja nowych urzqdzeri

Ka2de nowe lub zmienione urzqdzenie sfu2qce do Przetwarzania informacji lub inny Aktyw mogEcy
w jakikolwiek inny spos6b wplywai na Bezpieczehstwo informacjimuszE zostai zweryfikowane na zgodno6i
z wymaganiami Systemu Zarzqdzanio Bezpieczehstwem lnformocji i zaakceptowane przez osobq
odpowiedzialnq za dany obszar dzialalnoSci. O ile nie zostafo to okreSlone szczeg6fowo w innych
opracowaniach, za dopuszczenie do u2ytkowania nowych urzqdzen oraz innych zwiqzanych
z Bezpieczeristwem informacji Aktywow odpowiada Wtoiciciel zosobu.

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafad zawiera
p roced u ra,,Bezpieczefi stwo teleinformatyczne".

16. Wsp6f p raca z podmiotami zewnqtrznymi i osobami trzecimi

Ka2da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowoSci prawnej,
uzyskujqca dostqp do Zasobow informacyjnych UCK na podstawie um6w, porozumiefi 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 lnformocji prawnie chronionych,

r podpisania zobowiqzania do przestrzegania przepis6w prawa powqzechnie obowiqzujqcego
odnoszqcych siq do Bezpieczertstwo lnformocji, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczefstwa
przeciwpo2arowego, a tak2e postanowief niniejszej Polityki oraz uzupelniajqcych jq dokument6w
i innych wymagaf Bezpieczeristwa lnformoqi (je5li majE zastosowanie),

o podpisania odpowiedzialno6ci za ewentualne naruszenie obowiqzk6w dotyczqcych Bezpieczertstwa
lnformocji oraz za ewentualnie wyrzqdzonq szkodq.

Podkre5la siq, i2 zawierane przez UCK umowy z podmiotami zewnqtrznymi/osobami trzecimi, obok deklaracji
o zachowaniu Poufnoicr, w tym zachowaniu w tajemnicy lnformocjiprawnie chronionych oraz zobowiqzania
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do dzialania zgodnie z prawem i niniejszq Politykq, winny okre6lai - o ile majq zastosowanie - obowiqzujqce
te podmioty/osoby dodatkowe szczeg6fowe zasady odnoszqce siq do Bezpieczeristwo informocji.

Wykaz obowiqzujqcych podmioty zewnqtrzne/osoby trzecie kluczowych zasad z zakresu Bezpieczeristwa
lnformacji, z kt6rym winny byi zgodne wszelkie ewentualne dodatkowe postanowienia umowne, zawiera
o96lnodostqpny,,lnformator bezpieczefstwa informacji" - Zalqcznik nr 2 do niniejszej Polityki, kt6ry zostat
r6wnie2 um ieszczony na o96lnodostqpnej stronie UCK (www.uck.gda.pl).

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

Wsp6tpraca, w tym wymiana informacji o Zagroieniach w zakresie bezpieczedstwa os6b i mienia oraz

zakl6cenia spokoju i porzqdku publicznego nastqpuje poprzez:

o udzielanie wzajemnej pomocy w realizacji zadad ochrony i zapobieganiu przestqpczoSci,

o udzielanie wyczerpuiqcych informacji o zagro2eniu dla bezpieczefstwa i porzqdku publicznego,

. wsp6fdziatanie w zabezpieczeniu powstalych awarii na obiekcie,

o wsp6tdzialanie przy zabezpieczeniu miejsc popelnienia przestqpstw i wykroczefr w granicach

chronionych obiekt6w.

Wsp6ldziafanie przy zabezpieczeniu miejsc popelnienia przestqpstw i wykroczeri w granicach chronionych
obiekt6w realizowa ne jest poprzez:

e zabezpieczenie 5lad6w na miejscu zdarzenia,

o pomoc w ustaleniu Swiadk6w zdarzenia,

o niedopuszczenie os6b postronnych na miejsce przestepstwa lub wykroczenia.

. 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.

Szczeg6lowe postanowienia na temat podejmowanych w tym zakresie dziataf zostafy om6wione
w dotyczqcej tego obszaru dokumentac ji ZSZ, w tym dokumentacji dotyczqce j zdarzen masowych mogqcych
wystqpii na terenie UCK oraz Instrukcjach Bezpieczefstwa Poiarowego ka2dego budynku.

18. Udostqpnienie informacji

Przed udostqpnieniem informacji nale2y upewni6 siq, 2e mo2na jq udostqpnii. W przypadku wqtpliwo6ci
o jej udostqpnieniu decyduje Wlaiciciel zasobu.

Podstawq do ustalenia zasad udostqpniania lnformacji jest przyjeta przez UCK Klasyfikacjo informacji.
Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dzialari zawiera
procedura ,,Organizacja i dziafania zakfadowej skfadnicy 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, urzqdzert 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 okreSfenia zasad udzielania, zmian iodbioru uprawnierl Uiytkownik6w,

o zapewnienia, 2e dostqp do System6w teleinformotycznych mo2liwy jest wylqcznie dla
zarejestrowanych U2ytkownik6w po podaniu ldentyfikatoro i Hoslo (ldentyfikotor winien byi unikalny
dla ka2dego Uiytkowniko systemu),

o okresowych przeglqd6w nadanych uprawnie6,

o podzialu odpowiedzialnoSci wrazz nadzorowaniem ruchu osobowego na terenie UCK,

r dzialari maiqcych zapewnii bezpieczefstwo zainstalowanego i wykorzystywanego oprogramowania.

Uiytkownicy dysponujq indywidualnymi Kontomi uiytkownikow umo2liwiajqcymi ich jednoznacznq

identyfikacjq, za poSrednictwem kt6rych mogq korzystai z udostqpnianych Zasob6w i usfug. Mechanizmy
Uwierzytelniania, rejestrowania i monitorowania zdarzed gwarantujq Rozliczolnoii U2ytkownik6w.

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dzialari zawierajq
procedura ,,Bezpieczefstwo teleinformatyczne" oraz procedura ,,Bezpieczefstwo fizyczne i5rodowiskowe",
a tak2e - je5li dotyczy - powiqzane z nimi szczeg6towe instrukcje opisujqce tryb nadawania, modyfikacji oraz
odbioru tych uprawnie6.

20. Pozyskanie, rozw6j i utrzymanie zasob6w informacyjnych

Wszystkie procesy zwiqzane z pozyskaniem, rozwojem bqdZ utrzymaniem System6w informocyjnych, w tym
wykorzystywanych System6w teleinformotycznych i Aplikacji, prowadzone sq w spos6b nadzorowany,
gwarantujEcy utrzymanie odpowiedniego poziomu Bezpieczeristwa informocji.

Nadz6r nad ww. procesamiobejmuje, w szczeg6lno6ci:

. uwzglQdnianie wymog6w Bezpieczertstwo informacji podczas zakupu lub produkcji/opracowywania
nowych system6w,

o obligatoryjnq 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 podejmowanych w ramach tego obszaru dziafaf zawiera
proced u ra,,Bezpieczefi stwo teleinformatyczne".
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21.. Tarzqdza n ie ciqglo5ciq d ziala n ia

UCK podejmuje dziatania w zakresie zapewnienia ciqgto6ci funkcjonowania uslug zwiqzanych
z przetwarzaniem danych, tj. w celu przeciwdziatania przerwom w dzialalnoSci statutowej UCK oraz w celu

ochrony krytycznych proces6w statutowych przed rozlegfymi awariami lub katastrofami.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podzialowi
odpowiedzialno5ci zwiqzanemu z Zarzqdzeniem ciqgtoiciq dziotonio w taki spos6b, aby ogranicza( do
akceptowalnego poziomu skutki wypadk6w i awarii.

Na wypadek katastrofy lub rozlegfej awarii technicznej sq opracowane, wdra2ane oraz okresowo testowane
Plony ciqgloici dziolaniq dla System6w teleinformatycznych i Aplikocji istotnych z punktu widzenia
dzialalnoSci statutowej UCK, zapewniajqce Dostqpnoit lnformacjina wymaganym poziomie i w wymaganym
czasie po wystqpieniu przerwy lub awarii krytycznych proces6w statutowych.

Zesp6l ds. Bezpieczeristwa Informacji dba o aktualnoit Plon6w ciqgtoici dziatania i testuje je pod wzglqdem
przydatnoSci w sytuacji realnego zagro2enia. Analizuje okresowo zdarzenia, kt6re mogq miei wplyw na

Ciqgtoii dzialania, a w przypadku istotnych zdarzef wprowadzane sq zmiany w Planach ciqgtoici dziatania.
Powy2sze zasady zapewniajq, 2e UCK jest przygotowane na dzialanie r6wnie2 w przypadkach odbiegajqcych
od normy.

Szczeg6lowe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziata6 zawiera
p roced u ra,,Tarzqdzanie ciqgfo5ciq dziala nia".

22,Zarzqdzanie incydentami i slabo6ciami Systemu Tarzqdzania Bezpieczefstwem Informacji

Ka2da osoba/podmiot uzyskujqca dostqp do Zosobow informocyjnych UCK, w zakresie uzyskanych uprawnie6,
ma obowiqzek informowania o wystqpieniu lncydentu zwiqzonego z bezpieczeristwem informacji oraz

o wszelkich zidentyfikowanych sfaboSciach SZBI.

O lncydencie nale2y niezwlocznie poinformowai bezpoSredniego przeto2onego (dotyczy Procownikow UCK)

oraz Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarzqdzania Bezpieczef stwem lnformacji,
a w przypadku jego nieobecnoSci niezwlocznie powiadomii Dyrektora Naczelnego UCK.

O innych Zdorzenioch zwiqzonych z bezpieczertstwem informocji nale2y poinformowai bezpo5redniego
przelo2onego (dotyczy Pracownik6w UCK) oraz wfaSciwq kom6rkq organizacyjnE UCK ustalonymi 2r6dlami
komunikacji Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania lub zgodnie z postanowieniami umownymi.

W przypadku wystqpienia lncydentu niezwfocznie podejmuje siq dziatania majqce na celu zmniejszenie
potencjalnych strat i zapobie2enie rozprzestrzeniania siq tego lncydentu, a nastqpnie nale2y go szczeg6lowo
przeanalizowai i podjqi decyzje na temat dalszego postepowania. lncydenty zwiqzane z bezpieczertstwem
informocji winny byi rejestrowane.

Szczeg6towe postanowienia odnoszqce siq do podejmowanych w ramach tego obszaru dziafari zawiera
procedura ,,Nadz6r nad niezgodnoSciami" oraz procedura ,,Zarz4dzanie incydentami i sfaboSciami Systemu
ZarzEdzania Bezpieczef stwem I nformacji".
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23. ZgodnoS6 z wymaganiami prawnymi iinnymi

W celu unikniqcia naruszed przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym w szczeg6lno5ci przepis6w
prawa karnego, cywilnego oraz innych ustaw, a takze rozporzqdzefi, um6w oraz jakichkolwiek wymagad
bezpieczeristwa, UCK dba o zapewnienie zgodno5ci zasad postqpowania z przepisami prawa, przyjqtymi
normami, posta nowieniami umownymi, sta nda rda mi i innymi regu lacjami.

Skuteczna realizacja postawionego celu mo2liwa jest dziqki ustanowionym praktykom i podzialowi
odpowiedzialno5ci zwiqzanemu z:

r identyfikaciq, monitorowaniem i spetnianiem wymagad prawnych i innych w zakresie Bezpieczeristwo
i nfo r m a cji, a w szczeg6 | noSci wymaga ri dotyczqcych informa cji prawnie ch ro n ionych,

r prowadzeniem nadzoru nad komplementarno6ciq i bezpieczedstwem stosowanych technicznych
urzqdze{ wchodzqcych w zakres Systemu Zarzqdzania Bezpieczeristwa lnformacji,

o prowadzeniem audyt6w wewnqtrznych funkcjonowania SZBI.

24. Rozpowszech n ia n ie i zarz1dzanie doku me nte m Po I ityki Bez piecze 6stwa I nformacji

Niniejszy dokument podlega regularnym przeglqdom dokonywanym przez Zesp6t ds. Bezpieczedstwa
lnformacji podczas okresowych przeglqd6w Systemu Zarzqdzonia Bezpieczehstwem lnformacji.W zale2no5ci

od potrzeb mogE zostai przeprowadzone dodatkowe przeglqdy (np. w przypadku stwierdzenia istotnego
naruszenia bezpieczeristwa lub pojawienia siq zasadniczych zmian w UCK, jego strukturze lub otoczeniu, np.

nowego Zagroienia, nowej technologii).

Niniejszy dokument oraz dokumenty z nim zwiqzane winny byi rozpowszechniane i modyfikowane zgodnie
z procedurami przyjqtymi w obowiqzujqcym w UCK Zintegrowanym Systemie ZarzEdzania.

Modyfikacje bqdq dokonywane, w zale2no5ci od potrzeb, m.in. na skutek:

. ogtoszenia nowych lub zmian istnieiqcych przepis6w prawa,

o przekazania uwag przez odbiorc6w Polityki Bezpieczeristwa Informacji,

. zaleceri poaudytowych,

. przeprowadzenia okresowych przeglqd6w Polityki Bezpieczefistwa Informacji,

o zmian organizacyjnych w UCK.

25. Postanowienia kofcowe

Z treSciq niniejszego dokumentu winni zosta (, zapoznani wszyscy Pracownicy UCK, niezale2nie od formy
prawnej zatrudnienia, jak i inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajqce
osobowo6ci prawnej, uzyskujqce dostqp do Zqsobow informacyjnych UCK na podstawie um6w, porozumiefi
lub innych stosunk6w prawnych, a zwlaszcza wsp6tpracujqce z UCK Podmioty zewnqtrzne (przed ich

dopuszczeniem do Zasob6w informacyjnych UCKI.
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Za zloienie przez nich stosownych oSwiadczed oraz uzyskanie niezbqdnych praw dostqpu (do pomieszczed
i System6w teleinformotycznych UCK), stosownie do przypisanej roli, odpowiada osoba wskazana

w regulacjach szczeg6lowych wchodzqcych w zakres SZBI.

Do stosowania zasad okre5lonych przez dokument Polityki Bezpieczefistwem lnformacji zobowiqzane sq

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

Podstawq egzekwowania od Pracownikiw UCK przestrzegania zasad niniejszej Polityki Bezpieczeristwa
lnformacji stanowiE przepisy prawa, stosunek prawny bqdqcy podstawa wykonywania pracy oraz zadafi na

rzecz UCK, a tak2e wfaSciwe uregulowania wewnqtrzne wydane zarzqdzeniami Dyrektora Naczelnego UCK.

Podstawq egzekwowania przestrzegania zasad ochrony lnformacji od innych ni| Pracownicy
os6b/podmiot6w, w tym Podmiotow zewnqtrznych uczestniczqcych w procesach zwiqzanych z dziatalno6ciq
UCK, sq przepisy prawa oraz zapisy um6w/porozumieri z tymi osobami/podmiotami, zawierajqce deklaracjq
o zachowaniu Poufnoicl, w tym o zachowaniu w tajemnicy lnformacjiprawnie chronionych, zobowiqzanie do
dzialania zgodnie z prawem i niniejszq Politykq, a tak2e - o ile majq zastosowanie - dodatkowe obowiqzki
odnoszqce siq do Bezpieczeristwa informacji.

Naruszenie Swiadome bqdZ przypadkowe niniejszej Polityki Bezpieczedstwa Informacji, a tak2e dokument6w
powiqzanych, stanowi podstawq odpowiedzialno6ci przewidzianej w Regulaminie Pracy UCK oraz w innych
wewnqtrznych regulacjach UCK, odpowiedzialnoSci okre6lonej w umowach cywilnoprawnych, a tak2e
odpowiedzialnoSciokreSlonej w przepisach prawa powszechnie obowiqzujEcego.

26.ZalEczniki

Zalqcznik nr t -,,Fazy postepowa n ia. Cykl De m i nga"

Zalqcznik nr 2 - ,,lnformator Bezpieczedstwa Informacji"

,. DYREKTOR NACZELNY
Uniwersyteckie Centi unTRliniczne

"" " Jatrub'Kiii 5Zeiliffi " " "" " "" "

podpis Dyrektora Nao3elnego
\\\

a ',
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FAZY POSTEPOWANTA. CYKL DEMTNGA

1. Fazy postqpowania (Cykl Deminga)

L.L. Jednym z podstawowych zalo2en Systemu Zarzqdzonia Bezpieczeristwem lnformacii (SZBI) jest
podejScie procesowe dla zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzanych lnformocji.

1.2. PodejScie procesowe odzwierciedla zastosowany cykl PDCA(,,Plan" -,Do" -,,Check" -,,Act"l, zwany
r6wnie2 cyklem Deminga (patrz. Rys. 1.), kt6ry zaklada czteroetapowq sekwencjq prac lub dziala6, a

tym samym pozwala na odpowiednie nimi zarzqdzanie oraz nadzorowanie ich stanu realizacji.

Rys. 1. Cykl PDCA (cykl Deminga).

Cykl Deminga
{PDcAl

Dzialaj
"Act"

Podejrnii
dziatania

w zakresie

ciqgtego

doskcnale*ia
procesdw

1.3. Poszczeg6lne fazy postqpowania stanowiq:

faza planowania - ,,Planuj" (,,Plan") - zaplanuj spos6b realizacji dziatad lub prac (tj. ustan6w
politykq i cele, zidentyfikuj procesy i odpowiedzialnoSci, okreSl proc'edury odnoszqce siq do
zarzqdzania ryzykiem i doskonalenia SZBI),

faza wykonania - ,,Wykonaj" (,Do") -

i stosuj politykq, Srodki nadzoru, procesy i

faza sprawdzania - ,,Sprawdl" (,,Check")

wykonane wlaSciwie (tj. monitoruj, ocef
proces6w),

wykonaj to, co zostalo zaplanowane (tj. wd162
procedury),

- sprawd2 lub/i oced czy dzialania lub praca zostaly
i - tam gdzie to wlaSciwe - zmierz wyniki dziafania
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o faza dzialania - ,,Dzialaj" (,,Act") - petnij nadz6r oraz podejmij dzialania doskonalqce (tzw. Ciqgte

doskonalenie).

2. Faza planowania

2.1. Celem podejmowanych w ramach fazy planowania czynnoSci jest zapewnienie, 2e System Zarzqdzonia

Bezpieczeristwem lnformacji (SZBll zostal ustanowiony prawidlowo, w spos6b odpowiedni dokonano
ldentyfikocji ryzyka i opracowano Plan postepowdnio z ryzykiem.

2.2. Planujqc System Zorzqdzonio Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) UCK rozwa2yto tzw. Kontekst
wewnqtrzny i Kontekst zewnqtrzny organizacji, potrzeby i oczekiwania Ston zointeresowanych,

a takze okreSlilo Ryzyka i szanse, do kt6rych nale2y siq odnieSi w celu:

. zapewnienia, 2e SZBI mo2e osiqgnq6 zamierzone wyniki,

o zapobie2enia wystqpieniu niepo2qdanych skutk6w lub ich zredukowania,

o Ciqglegodoskonqlenia.

2.3. UCK zaplanowafo:

o dziatania odnoszqce siq do okreSlonych Ryzyki szans,

e spos6b ich zintegrowania i wdro2enia w procesach skladaiqcych siq na SZBI oraz oceny ich

skutecznoSci.

2.4. Podejmowane przez UCK dzialania w ramach tej fazy to:

o okreSlenie zalo2eri do dalszego planowania i wdro2enia SZBI, w tym dotyczqcych, przede

wszystkim:

r cel6w i oczekiwari zwiqzanych z funkcjonowaniem SZBI, kt6re decyduiq o wyborze
metod itechnik umo2liwiajqcych osiqgniqcie tych cel6w,

o zakresu SZBI,

o wyboru metody budowania SZB,,

o delegowania uprawnie6,

o czasu realizacji, potrzebnych zasob6w oraz przewidywanych koszt6w wdro2enia SZBI,

o poddania SZBI certyfikacjitrzeciej strony,

o ustanowienie Polityki Bezpieczedstwa Informacji (PBl) zawieraiqcej wytyczne, tj. cele

i zasady postqpowania w odniesieniu do Bezpieczeristwa informocji oraz innych procedur

skladajqcych siq na System Zarzqdzania Bezpieczeristwem lnformocji (SZBll, a zwlaszcza

procedur dotyczqcych Za rzqdza n io ryzykie m,

o dokonanie Szacowonia ryzyka w Bezpieczertstwie informacji, w tym analizy i oceny
poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyk, na jakie nara2ona jest organizacja, dziqki czemu mo2na

zidentyfikowai Zagroienio dla Aktyw6w, ocenii Podotnoit na Zagroienio
i Prawdopodobieristwo ich wystqpienia oraz estymowai potencjalne skutki, a takie wskazai i

okre5lii odpowiednie dzialania zarzqdcze i priorytety dla Zarzqdzonio ryzykiem

w Bezpieczeristwie informocji oraz wdro2yi mechanizmy zarzqdzania, slu2qce ochronie przed

tymi Ryzykami,
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. opracowanie Plonow postQpowonio z ryzykiem dla Aktywow o Ryzykach wiqkszych ni2 ustalony
poziom Ryzyka akceptowolnego.

2.5. W przypadku dokonania ldentyfikacji ryzyko o poziomie nieakceptowalnym mo2liwe sE takie warianty
postQpowania, jak:

t Zachowanie ryzyko (np. w przypadku, gdy Dzialania koryguiqce sE zbyt kosztowne lub
niewykonalne ze wzglqdu na charakter procesu),

o Przeniesienie ryzyka (inaczej Tronsfer ryzyka): dzielenie Ryzyko z innq stronq / innymi stronami
(np. umowa z ubezpieczycielem, finansowanie Ryzyka),

o Redukowanie ryzyka: dziatania maiqce na celu zmniejszenie Ryzyka, np. poprzez usuniqcie

irodla Ryzy ka, wd ro2e n ie dodatkowych Zo be zpi e cze fi ,

o Unikonie ryzyko: wycofanie siq z realizacji okre6lonych cel6w izadafi (np. nierozpoczynanie lub
n ie ko ntyn uowa nie d ziala 6 ge ne rujqcych Ry zy ko).

2.6. Wszelkie czynno5ci podejmowane w ramach fazy planowania sE dokumentowane (wraz

z okre6leniem narzqdzi oraz technik zastosowanych dla wykonania czynno6ci tej fazy).

3. Faza wykonania

3.1. Celem podejmowanych w ramach fazy wykonania czynno5ci jest zapewnienie skutecznego dziatania

Sy ste m u Za r z q d z a n i a B e z p i e cze h stw e m I n f o r m a cj i (SZBll.

3.2. W ramach fazy wykonania ma miejsce wdro2enie i eksploatacja przyjqtej Polityki Bezpieczeristwa

lnformacji (PBl) oraz ustalonych Zabezpieczert i szczegolowych procedur, w tym identyfikacja grup
' lnformocji.

3.3. DokonanA ww. identyfikacjq grup lnformacji oraz ich podzial wg grup Zobezpieczed odzwierciedla
dokonana przez UCK Klasyfikacji informacji.

3.4. W zale2noSci od podjetych w trakcie fazy planowania decyzji dotyczqcych Postqpowania
zryzykiem, kt6reodzwierciedla Planpostqpowaniozryzykiem,wramachtejfazywdra2asiqustalone
uprzednio dziafania.

3.5. Po ograniczeniu lub przetransferowaniu Ryzyka nieakceptowalnego mo2e pozostai tzw. Ryzyko

szczqtkowe. Wdro2one mechanizmy kontrolne winny zapewnii natychmiastowq identyfikacjq
izarzqdzanie r6wnie2 tego rodzaju Ryzykiem.

4. Faza sprawdzania

4.1-. Celem podejmowanych w ramach fazy sprawdzania czynno6ci jest weryfikacja oraz utrzymanie
efektywno6ci Systemu Zarzqdzania Bezpieczertstwem lnformacji, tj. w szczeg6lnoSci weryfikacja czy

utrzymana jest sp6jnoSi dokumentacji SZBI z podejmowanymi przez UCK procesami,

a tak2e czy wdro2on e Zabezpieczenio funkcjonujq efektywnie, zgodnie z zamieizeniami.

4.2. W ramach fazy sprawdzania sprawdzane jest wykonanie procedur i wymog6w Polityki Bezpieczefstwa
lnformacji (PBl) oraz dokonywana jest okresowa ocena Ryzyk okceptowalnych.

4.3. Faza sprawdzania przy tym obejmuje przeglqd procedur zarzqdzania oraz eksploatacji Zabezpieczeri,

a tak2e bie2qcy Przeglqd ryzyko z uwzglqdnieniem zmieniajqcych siq technologii, Zobezpieczeri,

Zagroieh, Podotnoici i wymagafi prawa oraz Zainteresowanych stron.
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4.4. W ramach fazy sprawdzenia mo2na zastosowai cykl PDCA (,,Pldn" - ,Do" - ,,Check" - ,,Act"), ktory
zaktada czteroetapowq sekwencjq prac nad stwierdzonq lub potencjalnq Niezgodnoiciq,
a tym samym pozwala na odpowiednie nimi zarzqdzanie i nadzorowanie stanu realizacji wdro2onych
dzialafi.

4.5. W ramach fazy sprawdzania wykorzystuje siq nastqpujqce techniki testowania:

o rutynowe sprawdzenie - regularnie wykonywane procedury w ramach podejmowanych przez

UCK proces6w, kt6re pozwalajq wykryi nieprawidfowoSci,

o samokontroluiEce siq procedury - narzqdzia umo2liwiaiqce natychmiastowe wykrycie bfqd6w,
kt6re mogq pojawii siq w trakcie wykonywania jakiegoS procesu (np. narzqdzie monitorujqce
siei, kt6re powoduje uruchomienie siq alarmu w momencie wystqpienia bfqdu),

o uczenie siq od innych - zbadanie, jak inne instytucje rozwiqzuiq to2same problemy
z zakresu Bezpieczertstwo informacji,

. audyty SZBI- dziatania wykonywane regularnie z wykorzystaniem odpowiednio dobranej pr6by
aktualnych zapis6w i dokument6w oraz rozm6w z zaanga2owanym w badany proces

kierownictwem i osobami, majqce na celu okre5lenie poprawnoSci funkcjonowania SZBI,

w ramach kt6rych weryfikuje siq czy:

o Polityka Bezpieczefistwa Informacji (PBl) oraz inne procedury SZBI sq aktualne,
przestrzegane i spelniajq zamierzone cele,

o metodyka Szocowonio ryzyka jest odpowiednia,

r wdro2one zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia fizyczne i informatyczne, sq

odpowiednie, poprawnie zaimplementowane, skonfigurowane i dziatajq zgodnie
z zamierzeniami,

o Ryzyko szczqtkowe sq odpowiednio oszacowane i akceptowalne dla Nojwy2szego
Kierownictwa,

o rekomendacje wynikaiqce z poprzednich audyt6w zostaty zrealizowane,

o SZBljest zgodny z wymaganiami normy PN-lSO/lEC 27001oraz wymaganiami prawa,

r przeglqdy SZBI - dzialania, kt6rych celem jest sprawdzenie efektywnoSci funkcjonowania SZBI,

zidentyfikowanie element6w wymagajqcych udoskonalenia i'podjqcia odpowiednich Dziafurt

koryg uj qcych i za p obi e g awczy c h.

o analiza trend6w - dziatania prowadzone regularnie, wskazuiqce obszary wymagaiqce ulepszer4.

5. Faza dzialania

5.1. W ramach fazy dzialania podejmuje siq dzialania prowadzqce do ciqgfego doskonalenia Systemu
Zo r z q d z a n i o B e z p i e c z e ri stw e m I n f o r m a cj i (SZBll .

5.2. W ramach tej fazy, na podstawie wniosk6w wyciqgniqtych z czynnoSci przeprowadzonych
w fazie sprawdzania, w tym z oceny funkcjonowania wdro2onych Zobezpieczeri, podejmuje sie
wszelkiego rodzaju dzialania doskonalqce, w tym dziafania:

. koryguiEce (w celu wyeliminowania niezgodnoSci lub innych niepo2qdanych sytuacji),
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. zapobiegawcze (w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodnoSci lub innych
niepo2qdanych sytuacji), tj,:

. naprawcze,

o prewencyjne.
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INFORMATOR BEZPIECZENSTWE INFORMACJI

(zbi6r zasad regulujqcych dziatania innych ni2 Procownicy podmiot6w/os6b uzyskujqcym dostqp do

Zas o b 6w i nform a cyj nych UCK)

Sr

Podstawowe obowiqzki podmiotu zewnqtrznego

L Ka2da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowoSci
prawnej, uzyskujqca dostqp do Zasobow informacyjnych UCK oraz Srodk6w ich przetwarzania na

podstawie um6w, porozumief lub innych stosunk6w prawnych, a zwlaszcza wsp6lpracujqcy z UCK

Podmiot zewnqtrzny, zobowigzany jest do przestrzegania okre5lonych w niniejszym dokumencie
zasad.

2. Obowiqzek, o kt6rym mowa w ust. 1, dotyczy zar6wno przypadk6w ich przetwarzania na terenie
UCK, jak i poza jego siedzibq, w tym zdalnego dostqpu do Systemu teleinformatycznego UCK.

3. Wszystkie udostqpnione Zasoby informacje UCK, w tym lnformacje wrailiwe i Srodki stu2qce do ich
przetwarzania, bqdqce wlasnoSciq UCK lub przez niego wykorzystywane, podlegajq ochronie.

4. Do lnformacjiwroiliwych w UCK zalicza siq, w szczeg6lno5ci:

a) Done osobowe, lnformocje zawierajqce TojemnicA skarbowq, bankowq itp.,

b) dokumentacjq technicznq System6w teleinformqtycznych, system6w zabezpieczefi fizycznych
i logicznych, w tym kody Zr6dfowe Aplikocji oraz procedury bezpieczeristwa na poziomie
tech nologicznym,

c) raporty z audytu i kontroli,

d) lnformacje przekazywane UCK pftez Podmiot zewnetrzny w wyniku realizacji umowy,
o ile Podmiot zewnqtrzny wska2e konieczno6i ochrony takich lnformacji w tre6ci umowy lub
w dokumentach odnoszqcych siq do realizacji umowy,

e) inne lnformocje, kt6rych udostqpnienie osobie nieuprawnionej bqdi podmiotowi
nieuprawnionemu w ocenie Wlaiciciela zasobu mogtoby spowodowai szkody dla UCK i/lub
naruszyi prawnie chroniony interes innych os6b i/lub podmiot6w.

5. Ochronie podlegajq r6wnie2:

a) oprogramowanie i sprzqt slu2qcy do przetwarzania ww. lnformacji,

b) pozostale Srodki przetworzonio informacji,

c) relacje z Podmiotomi zewnqtrznymi wsp6fpracujqcymi z UCK.

6. Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. L ust. L, zobowiqzany jest w szczeg6lnoSci, do:

a) przestrzegania przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego w zakresie Bezpieczeristwo
informacji, w tym przepis6w o ochronie Donych osobowych oraz innych Tajemnic prawnie
chronionych, a tak2e niezbqdnych dla realizacji umowy obowiqzujqcych w UCK zasad ochrony
tych lnformacji,

b) zapewnienia bezpieczer{stwa przetwarzanych lnformacji poprzez ich ochronq przed

niepowolanym dostqpem, nieuzasadnionq modyfikacjq lub zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub pozyskaniem, w tym do przeciwdzialania pr6bom naruszenia ich

bezpieczefistwa,
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c) zachowania w Poufnoici wszelkich udostqpnionych przez UCK lnformocji, w tym lnformacji
wrailiwych, do kt6rych uzyska dostqp w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzk6w / Swiadczeniem

usfug, a zwlaszcza Danych osobowych oraz innych lnformacji prawnie chronionych, a tak2e

lnformacji na temat sposob6w ich zabezpieczania. Obowiqzek powy2szy obejmuje
w szczeg6lnoSci:

o nieujawnianie danych zawartych w eksploatowanych w UCK Systemoch

teleinformatycznych,

o nieujawnianie szczeg6f6w technologicznych u2ywanych w Systemoch

teleinformatycznych UCK oraz lnformacji na temat eksploatowanego przez UCK

oprogramowania,

o nieudostqpnianie osobom nieuprawnionym noSnik6w zawieraiqcych lnformacje
wrailiwe, w tym wydruk6w komputerowych,

d) Przetworzanio danych wyfqcznie w spos6b dopuszczony przez UCK, w tym:

r niewykorzystywania udostqpnionych lnformocji dla cel6w innych ni2 okreSlone

w lqczqcej strony umowie,

r nietworzenia i nieposiadania jakichkolwiek kopii lnformacji zawieraiqcych lnformacje
wrailiwe, w tym formularzy zawierajqcych Done osobowe lub baz danych zapisanych

w postaci dokument6w papierowych lub elektronicznych, w szczeg6lnoSci w poczcie

elektronicznej, na dyskach komputerowych iarkuszach kalkulacyjnych innych, ni2

niezbqdne do realizacji tqczqcej strony umowy,

r niewynoszenia lnformocji poza obszar ich przetwarzania (chyba, 2e inaczej okre6lono
w umowie),

e) przestrzegania przepis6w bhp oraz przepis6w bezpieczedstwa przeciwpo2arowego,

f) zaanga2owania w doskonalenie Systemu Zorzqdzonia Bezpieczeristwem lnformacjiUCK.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1, zobowiqzuje siq do przeszkolenia swoich
Procownik6w oraz pozostafych os6b (np. podwykonawc6w), realizujqcych w jego imieniu objqte
umowq zadania, w zakresie zachowania zasad Bezpieczeristwo informacji zawartych

w niniejszym dokumencie oraz innych niezbqdnych dla realizacji umowy zasad Bezpieczeristwa

informocji.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. L ust. 1, zobowiqzuje siq do nadzorowania swoich

Pracownik6w oraz pozostalych os6b (np. podwykonawc6w), realizujqcych w jego imieniu objqte
umowE zadania, w zakresie przestrzegania zasad Bezpieczehstwo informoqi, w tym zabezpieczenia
Aktyw6w informocyjnych UCK, do kt6rych uzyskal dostqp.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. l- ust. 1-, zobowiqzuje siq, i2 niezwlocznie, nie p62niej
jednak ni2 w terminie 14 dni, po rozwiqzaniu Umowy / zako{czeniu Swiadczenia uslug, a tak2e na

ka2de 2qdanie UCK, o ile nie naruszy to postanowiefr prawa powszechnie obowiqzujqcego, zwr6ci

lub zniszczy w spos6b trwaly, uniemo2liwiajqcy odczyt, udostqpnione uprzednio przez UCK

informacje, w tym lnformacje wrailiwe. Jednocze6nie przeka2e UCK pisemne o6wiadczenie,

w kt6rym potwierdzi, 2e nie posiada ju2 2adnych lnformacji, w tym lnformacji wrailiwych, do
kt6rych dostqp uzyskal na podstawie lqczqcej strony umowy. Zwrot lub zniszczenie nastqpi wedlug
wyboru UCK. W przypadku braku o5wiadczenia ze strony UCK, osoba/podmiot, o kt6rym mowa
w par. 1 ust. 1, zwr6ci siq z zapytaniem do UCK czy dane winny byi zwr6cone czy trwale zniszczone.

$2

Bezpieczeristwo fizyczne i Srodowiskowe

1.. UCK objqlo ochronq teren, budynki oraz pomieszczenia nale2qce do UCK (Obszar bezpieczny).

7.

8.

9.
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W ramach Obszaru bezpiecznego wydzielone zostaly trzy Strefy bezpieczehstwa (1, ll, lll),
w kt6rych obowiqzujq indywidualne reguty bezpieczedstwa, a tak2e w ich ramach wyodrqbniony
zostal Obszor przetwarzonio danych osobowych. W ramach strefy ll wyodrqbniona zostala r6wnie2

strefa obstugi klienta.

Dostqp do poszczeg6lnych pomieszczed nale2qcych do Obszaru bezpiecznego uzale2niony jest od
poziomu uprawnief zwiqzanych z wykonywanymi obowiqzkami.

W objgtych ochronq pomieszczeniach nale2qcych do strefy ll, osoby nieuprawnione do
przetwarzania lnformacji nie mogq zostai pozostawione bez nadzoru osoby uprawnionej. Dostqp
personelu technicznego zajmujqcego siq konserwacjq sprzqtu, partner6w handlowych, pacjent6w

oraz innych os6b do ww. pomieszczef, w tym zwlaszcza sekretariat6w i innych pomieszczef

administracyjnych, dy2urek lekarskich i pielqgniarskich, gabinet6w zabiegowych, a tak2e

magazyn6w i biur, powinien byi nadzorowany przez Procownik6w UCK.

Dostqp do pomieszczefi nale2qcych do strefy I majq wylqcznie okreSlone osoby, w tym osoby

uprawnione do tego dostqpu w zwiqzku z wykonywaniem czynno6ci zwiqzanych

z przechowywaniem i zabezpieczeniem przetwarzanych w tych pomieszczeniach lnformacji.

Informocje winny byi przetwarzane wylqcznie w przeznaczonych do tego pomieszczeniach,

w warunkach zabezpieczajqcych je przed dostqpem do nich os6b nieuprawnionych.

Zabrania siq opuszczania obszaru przetwarzania lnformocji bez jego odpowiedniego zabezpieczenia

orazbez odpowiedniego zabezpieczenia znajdujqcych siq w nim lnformocii i Srodk6w slu2qcych do
ich przetwarzania.

Wszyscy Procownicy os6b/podmiot6w, o kt6rych mowa w par. l- ust. L winni nosii na terenie UCK

identyfikatory w widocznym miejscu.

Ciqgi komunikacyjne obiekt6w sE zaopatrzone w tabliczki informujqce o kierunku ewakuacji

i w miarq potrzeby wyposa2one w o6wietlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami prawa opracowane
sq Instrukcje Bezpiecze6stwa Po2arowego.

s3

Postqpowanie z incydentami

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. L, ma obowiqzek informowania o wystqpieniu
lncydentu zwiqzanego z bezpieczehstwem informocji oraz o wszelkich zidentyfikowanych
sfaboSciach SZBI / Zdarzeniach zwiqzanych z bezpieczehstwem informocji.

O lncydencie nale2y niezwfocznie poinformowai Pelnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu

Zarzqdzania Bezpieczeristwa Informacji, a w przypadku jego nieobecnoSci niezwlocznie powiadomii
Dyrektora Naczelnego.

3. O innych zdarzeniach nale2y poinformowai wfaSciwq kom6rkq organizacyjnq UCK ustalonymi
irodtami komunikacji Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania lub zgodnie z postanowieniami
umownymi.

4. Za naruszenie Bezpieczeristwo informacjiuwa2a siq, w szczeg6lno6ci:

a) naruszenie lub pr6bq naruszenia lntegrolnoici systemu przeznaczonego do Przetwarzaniq

informocji,

b) naruszenie lub pr6bg naruszenia lntegrolnoici lnformacji w systemie przeznaczonym do ich

przetwarzania - wszelkie modyfikacje (dodanie, zmiana, usuniqcie), zniszczenie lub pr6by ich

dokonania przez osoby nieuprawnione lub uprawnione dzialajqce w zlej wierze lub jako blqd

osoby uprawnionej (np. zmiana zawarto5ci danych, utrata catoSci Iub czqScidanych),

c) naruszenie Poufnoici poprzez celowe lub nieSwiadome przekazanie lnformacji osobie
nieuprawnionej do ich otrzymania,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
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naruszenie ochrony lnformacji w systemie (np. nieautoryzowane logowanie do systemu lub
inny objaw wskazujqcy na pr6bq lub dzialanie zwiqzane z nielegalnym dostqpem do systemu
z zewnEtrz),

nieuprawniony dostqp lub pr6ba dostqpu do pomieszczeri, gdzie przetwarza sig lnformacje,

ujawnienie indywidualnych Hasel u2ytkownik6w do systemu przetwarzajqcego lnformacje,

wykonanie nieuprawnionych kopii lnformacji,

zmianq lub usuniqcie lnformocji zapisanych na Kopioch bezpieczertstwo lub Kopioch

archiwalnych,

i) zamierzonq lub niezamierzonE utratQ PoufnoSci danych poprzez utratq sprzqtu mobilnego,
klucza do podpisu elektronicznego, Kopii bezpieczertstwo, noSnika danych lub innego skladnika

Systemu teleinformatycznego UCK (w tym na skutek kradzie2y),

zamierzonq lub niezamierzonq utrate Dostqpnoici lnformacjr, w tym np. brak noSnika

zawierajqcego lnformocje (np. na skutek kradzie2y bqdi zgubienia wydruku, Kopii
bezpieczertstwa, komputerowego sprzqtu przenoSnego czy no6nika wymiennego, takiego jak

np. dyskietki czy dysku), brak dostqpu uprawnionych os6b do lnformocji, do kt6rych dostqp
winien byi zapewniony,

niewlaSciwe niszczenie noinik6w lnformacji(np. wydruk6w, pamiqcizewnqtrznych, plyt CD).

S+

Obowiqzek informacyjny, prawo kontroli

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1, zobowiqzuje siq do niezwlocznego udzielenia UCK,

na ka2de jego 2qdanie, lnformacji na temat przetwarzania udostqpnionych do przetwarzania

lnformacji wrailiwych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu 6rodk6w technicznych
i organizacyjnych. Udzielenie lnformagl nastqpi w spos6b wybrany przez UCK - w formie pisemnej

lub ustnej.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1", umo2liwi UCK lub podmiotowi przez niego
upowa2nionemu dokonywanie kontroli zgodno6ci przetwarzania udostqpnionych do przetwarzania

Informocji wroiliwych zgodnie z wymaganiami prawa, umowE oraz regulacjami Systemu
Zorzqdzanio Bezpieczeristwem lnformacji - w miejscach, w kt6rych sE one przetwarzane. Pisemne

zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno byd przekazane osobie/podmiotowi,
o kt6rym mowa w par. L ust. L, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczqcia
kontroli.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. L ust. 1", umo2liwi UCK lub podmiotowi przez niego
upowa2nionemu dokonanie kontroli, o kt6rej mowa w ust. 2, w trybie natychmiastowym, bez

koniecznoSci przedstawienia zawiadomienia, o kt6rym mowa w ust. 2, w przypadku wystqpienia
lncydentu zwiqzanego z naruszeniem przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, umowy oraz
regu lacji Syste m u Zo rzqdzo n i o Bez pi ecze ri stw e m I nform a cj i.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1, zobowiqzany jest zastosowai siq do zalecefi UCK,

dotyczqcych poprawy jako6ci zabezpieczenia udostqpnionych do przetwarzania lnformacji, w tym
lnformocjiwrailiwych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikajqcych z przeprowadzonych kontroli.

$s

Postanowienia koricowe

Naruszenie Swiadome bqdi przypadkowe przez osobq/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1,

przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego i/lub innych postanowie6, do kt6rych
przestrzegania siq zobowiqzat, stanowi podstawq do odstqpienia przez UCK od umowy bez

zachowania okresu wypowiedzenia i 2qdania pokrycia powstalej szkody lub zaptaty kary umownej,
je2eli taki obowiqzek wynika z zawartej umowy.

k)

L,

2.

3.

4.
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