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I N FORMATOR BEZPI ECZENSTWN I N FORMACJI

(zbi6r zasad regulujqcych dzialania innych nii Procownicy podmiot6w/os6b uzyskujqcym dostqp do
Zaso b6w i nfo rm o cyj nych UCK)

5r
Podstawowe obowiqzki podmiotu zewnetrznego

1, Ka2da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowo5ci
prawnej, uzyskujqca dostqp do Zosob6w informacyjnych UCK oraz 6rodk6w ich przetwarzania na
podstawie um6w, porozumief lub innych stosunk6w prawnych, a zwlaszcza wsp6lpracujqcy z UCK
Podmiot zewnQtrzny, zobowiqzany jest do przestrzegania okreSlonych w niniejszym dokumencie
zasad.

2. Obowiqzek, o kt6rym mowa w ust, L, 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 informocje UCK, w tym lnformacje wra2liwe i irodki slu2qce do ich
przetwarzania, bqdqce wfasnodciq UCK lub przez niego wykorzystywane, podlegajq ochronie.

4. Do lnformacjiwro2liwych w UCK zalicza siq, w szczeg6lnoici:

a) Dane osobowe,lnformocje zawierajqce Tojemnicq skarbowq, bankowq itp.,

b) dokumentacjq technicznq System1w teleinformotycznych, system6w zabezpieczefi fizycznych
i logicznych, w tym kody lr6dlowe Aplikocji oraz procedury bezpieczeristwa na poziomie
technologicznym,

c) raporty z audytu i kontroli,

d) lnformocje przekazywane UCK przez Podmiot zewnqtrzny w wyniku realizacji umowy,
o ile Podmiot zewnetrzny wska2e konieczno(i ochrony takich lnformacji w treSci umowy lub
w dokumentach odnoszqcych siq do realizacji umowy,

e) inne lnformacje, kt6rych udostqpnienie osobie nieuprawnionej bqdi podmiotowi
nieuprawnionemu w ocenie Wlaicicielo zosobu mogfoby spowodowa6 szkody dla UCK i/lub
naruszyi prawnie chroniony interes innych os6b i/lub podmiot6w.

5, Ochronie podlegajq r6wnie2:

a) oprogramowanie i sprzgt stu2qcy do przetwarzania ww. lnformacji,

b) pozostafe Srodki przetworzonio informocji,

c) ref acje z Podmiotami zewnqtrznyml wsp6lpracujqcymi z UCK.

6. Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1", zobowiqzany jest w szczeg6lnoSci, do:

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

b) zapewnienia bezpieczeristwa przetwarzanych Informacji poprzez ich ochronq przed
niepowotanym dostqpem, nieuzasadnionq modyfikacjq lub zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub pozyskaniem, w tym do przeciwdziatania pr6bom naruszenia ich
bezpieczefstwa,
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c) zachowania w Poufnoici wszelkich udostqpnionych przez UCK lnformacll, w tym lnformacji
wrailiwych, do kt6rych uzyska dostqp w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzkow / $wiadczeniem
ustug, a zwlaszcza Donych osobowych oraz innych lnformacji prawnie chronionych, a tak2e
lnformacii na temat sposob6w ich zabezpieczania. Obowiqzek powy2szy obejmuje
w szczeg6lno$ci:

r nieujawnianie danych zawartych w eksploatowanych w UCK Systemoch
teleinformotycznych,

o nieujawnianie szczeg6l6w technologicznych u2ywanych w Systemach
teleinformotycznych UCK oraz lnformocji na temat eksploatowanego przez UCK

oprogramowania,

o nieudostqpnianie osobom nieuprawnionym noinik6w zawieraiqcych tnformocje
wrailiwe, w tym wydruk6w komputerowych,

d) Przetworzonia danych wylqcznie w spos6b dopuszczony przez UCK, w tym:

o niewykorzystywania udostqpnionych lnformacji dla cel6w innych ni2 okreSlone
w tqczqcej strony umowie,

o nietworzenia i nieposiadania jakichkolwiek kopii lnformocji zawieraiqcych lnformacje
wro2liwe, w tym formularzy zawierajqcych Done osobowe lub baz danych zapisanych
w postaci dokument6w papierowych lub elektronicznych, w szczeg6lnoici w poczcie
elektronicznej, na dyskach komputerowych iarkuszach kalkulacyjnych innych, ni2

niezbqdne do realizacji fqczqcej strony umowy,

o niewynoszenia lnformacji poza obszar ich przetwarzania (chyba, 2e inaczej okredlono
w umowie),

e) przestrzegan ia przepis6w bhp oraz przepis6w bezpieczeristwa przeciwpo2arowego,

f) zaanga2owania w doskonalenie System u Zarzqdzanio Bezpieczertstwem lnformacji UCK.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1, zobowiqzuje siq do przeszkolenia swoich
Procownikiw oraz pozostatych os6b (np. podwykonawc6w), realizujqcych w jego imieniu objqte
umowq zadania, w zakresie zachowania zasad Bezpieczertstwa informacji zawartych
w niniejszym dokumencie oraz innych niezbqdnych dla realizacji umowy zasad Bezpieczertrtwo
informacji.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1 ust. 1, zobowiqzuje siq do nadzorowania swoich
Pracownik6w oraz pozostatych os6b (np. podwykonawc6w), realizujqcych w jego imieniu objqte
umowE zadania, w zakresie przestrzegania zasad Bezpieczertstwa informocji, w tym zabezpieczenia
Aktyw6w informacyjnych UCK, do kt6rych uzyskal dostqp.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1" ust. L, zobowiqzuje siq, i2 niezwfocznie, nie p62niej
jednak ni2 w terminie L4 dni, po rozwiqzaniu Umowy / zakoficzeniu Swiadczenia ustug, a tak2e na

kazde 2qdanie UCK, o ile nie naruszy to postanowief prawa powszechnie obowiqzujqcego, zwr6ci
lub zniszczy w spos6b trwaly, uniemo2liwiajqcy odczyt, udostqpnione uprzednio przez UCK
informacje, w tym lnformocje wra2liwe. JednoczeSnie przeka2e UCK pisemne o6wiadczenie,
w kt6rym potwierdzi, 2e nie posiada ju2 2adnych lnformacji, w tym lnformocji wroiliwych, do
kt6rych dostqp uzyskal na podstawie lqczqcej strony umowy. Zwrot lub zniszczenie nastqpi wedlug
wyboru UCK. W przypadku braku oiwiadczenia ze strony UCK, osoba/podmiot, o kt6rym mowa
w par. 1 ust. L, zwr6ci siq z zapytaniem do UCK czy dane winny byi zwr6cone czy trwale zniszczone.

52

Bezpieczefstwo fi zyczne i Srodowiskowe

t. UCK objqlo ochronq teren, budynki oraz pomieszczenia nale2qce do UCK (Obszor bezpieczny).

7.

8.

q
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W ramach Obszoru bezpiecznego wydzielone zostaty trzy Strefy bezpieczefistwa (1, ll, lll),
w kt6rych obowiqzujq indywidualne reguly bezpieczeristwa, a tak2e w ich ramach wyodrqbniony
zostal Obszor przetwarzoniu donych osobowych. W ramach strefy ll wyodrqbniona zostata r6wnie2
strefa obslugi klienta.

Dostqp do poszczeg6lnych pomieszczeri nale2qcych do Obszoru bezpiecznego uzale2niony jest od
poziomu uprawniefi zwiqzanych z wykonywanymi obowiqzkami.

W objgtych ochronq pomieszczeniach nale2qcych do strefy ll, osoby nieuprawnione do
przetwarzania Informocji nie mogq zostad 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 pomieszczeri
administracyjnych, dy2urek lekarskich i pielqgniarskich, gabinet6w zabiegowych, a tak2e
magazyn6w i biur, powinien byd nadzorowanv przez Procownik6w UCK.

Dostqp do pomieszczed nale2qcych do strefy I majq wylqcznie okre6lone osoby, w tym osoby
uprawnione do tego dostqpu w zwiqzku z wykonywaniem czynnodci zwiqzanych
z przechowywaniem i zabezpieczeniem przetwarzanych w tych pomieszczeniach lnformacji.

lnformocje winny by6 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
oraz bez odpowiedniego zabezpieczenia znajdujqcych siq w nim lnformocji i Srodk6w stu2qcych do
ich przetwarzania.

Wszyscy Procownicy os6b/podmiot6w, o kt6rych mowa w par. 1ust. L winni nosii na terenie UCK

identyfikatory w widocznym miejscu.

Ciqgi komunikacyjne obiekt6w sq zaopatrzone w tabliczki informujqce o kierunku ewakuacji
i w miarq potrzeby wyposa2one w odwietlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami prawa opracowane
sq lnstrukcje Bezpieczefistwa Po2arowego.

s3

Postqpowanie z incydentami

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

O lncydencie nale2y niezwfocznie poinformowa6 Petnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Systemu
Zarzqdzania Bezpieczefistwa Informacji, a w przypadku jego nieobecnoici niezwtocznie powiadomii
Dyrektora Naczelnego,

O innych zdarzeniach nale2y poinformowai wtadciwq kom6rkq organizacyjnE UCK ustalonymi
ir6dlami komunikacji Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania lub zgodnie z postanowieniami
umownymi,

Za naruszenie Bezpieczertstwa informocji uwa2a siq, w szczeg6lnoSci:

a) naruszenie lub pr6bq naruszenia lntegrolnoici systemu przeznaczonego do Przetwarzonia
informocji,

b) naruszenie lub pr6bq naruszenia lntegralnoici 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 btqd
osoby uprawnionej (np. zmiana zawartodci danych, utrata cafoSci lub czqdci danych),

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

5.

6.
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naruszenie ochrony lnformocji w systemie (np. nieautoryzowane logowanie do systemu lub
inny objaw wskazujqcy na pr6bq lub dziafanie zwiqzane z nielegalnym dostqpem do systemu
z zewnqtrzl,

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

ujawnienie indywidualnych Hosel u2ytkownik6w do systemu przetwarzajqcego lnformacje,

wykonanie nieuprawnionych kopii I nformacji,

zmianq lub usuniqcie Informacji zapisanych na Kopiach bezpieczertstwa lub Kopioch
archiwolnych,

zamierzonq lub niezamierzonq utratq Poufnoici danych poprzez utratq sprzqtu mobilnego,
klucza do podpisu elektronicznego, Kopii bezpieczertstwo, no5nika danych lub innego sktadnika
Systemu teleinformotycznego UCK (w tym na skutek kradzie2y),

zamierzonq lub niezamierzonE utratq Dostepno*ci lnformacji, w tym np. brak no$nika
zawierajqcego lnformocje (np. na skutek kradzie2y bqdl zgubienia wydruku, Kopii
bezpieczeristwo, komputerowego sprzQtu przeno6nego czy nodnika wymiennego, takiego jak
np. dyskietki czy dysku), brak dostqpu uprawnionych os6b do lnformocji do kt6rych dostqp
winien byd zapewniony,

niewtaiciwe niszczenie no5nik6w lnformocji{np. wydruk6w, pamiqcizewnetrznych, ptyt CD).

54

Obowiqzek informacyjny, prawo kontroli

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. 1- ust. 1, zobowiqzuje siq do niezwlocznego udzielenia UCK,
na ka2de jego 2qdanie, lnformocji na temat przetwarzania udostqpnionych do przetwarzania
lnformocji wroiliwych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu Srodk6w technicznych
i organizacyjnych. Udzielenie lnformocji nastqpi w spos6b wybrany przez UCK - w formie pisemnej
lub ustnej,

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par. L ust. L, umo2liwi UCK lub podmiotowi przez niego
upowa2nionemu dokonywanie kontroli zgodno5ci przetwarzania udostqpnionych do przetwarzania
lnformacji wra2liwych zgodnie z wymaganiami prawa, umowq oraz regulacjami Systemu
Zarzqdzonio Bezpieczeristwem lnformacji - w miejscach, w kt6rych sq one przetwarzane. Pisemne
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno byi przekazane osobie/podmiotowi,
o kt6rym mowa w par. 1 ust. L, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczqcia
kontroli.

Osoba/podmiot, o kt6rym mowa w par, 1 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 I acj i Sy ste m u Zo rzqd za n i a Be z p i e cze rt stw e m I nfo r m a cj i .

Osoba/podmiot, o kt6rym rnowa w par. L ust. L, zobowiqzany jest zastosowa6 siq do zalecefi UCK
dotyczqcych poprawy jakodci zabezpieczenia udostqpnionych do przetwarzania lnformacjr, w tym
lnformaciiwra2liwych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikajqcych z przeprowadzonych kontroli.

Ss

Postanowienia kodcowe

Naruszenie Swiadome bqdl 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 zaplaty kary umownej,
je2eli taki obowiqzek wynika z zawartej umowy.
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