Deklaracja stosowania
Jednym z głównych zadań naszej organizacji jest zapewnienie ochrony
przetwarzanych danych z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa
i poufności powierzonych informacji.
W celu spełnienia powyższej deklaracji Dyrekcja przyjmuje następującą Politykę
ochrony danych, stanowiącą jednocześnie Politykę bezpieczeństwa informacji:
1. Jesteśmy świadomi ważności przetwarzanych w naszej organizacji
informacji i będziemy stwarzać odpowiednie warunki dla ich ochrony,
w tym także poprzez zabezpieczenie odpowiednich zasobów finansowych
i ludzkich.
2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymogów prawnych, w szczególności
w zakresie wymagań polskich i europejskich przepisów o ochronie danych
osobowych, w szczególności RODO.
3. W jednostce funkcjonuje system ochrony danych, zbudowany w oparciu
o wymogi RODO oraz uwzględniający wytyczne normy PN ISO/IEC 27001.
Zakresem

ochrony

objęte

są

wszystkie

informacje

przetwarzane

w placówce, niezależnie od miejsca i sposobu ich przetwarzania.
4. W szczególny sposób zwracamy uwagę na dane osobowe, dokładając
szczególnej staranności przy ich przetwarzaniu i ochronie.
5. Za bezpieczeństwo informacji w placówce odpowiada każdy na swoim
stanowisku pracy. Zakresy obowiązków pracowników na stanowiskach o
szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa danych obejmują obowiązki
związane z ochroną danych.
6. Na podstawie niniejszej Polityki oraz polityki i zasady jej towarzyszące
sformułowano procedury i inne zabezpieczenia.
7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem
danych osobowych oparte jest o podejście bazujące na ryzyku. Analiza
ryzyka jest kluczowym elementem tworzenia, utrzymania i doskonalenia
zabezpieczeń.
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8. Obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie zasad postępowania
opisanych

w

niniejszej

Polityce

oraz

wszystkich

funkcjonujących

w placówce polityk, zasad i procedur związanych z bezpieczeństwem.
9. Wdrożony system ochrony danych będzie stale doskonalony.
Niniejsza Polityka wraz z politykami i zasadami jej towarzyszącymi została
ogłoszona w jednostce i jest dostępna dla wszystkich pracowników. Jej treść
stanowi przedmiot tajemnicy służbowej.
Treść niniejszej Polityki wraz z towarzyszącymi jej dokumentami jest
elementem formalno-organizacyjnych zabezpieczeń danych i ma charakter
poufny. Ujawnienie jej treści osobom trzecim może przyczynić się do obniżenia
poziomu bezpieczeństwa danych i informacji w jednostce. W związku z tym
dokumenty te nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyrekcja placówki deklaruje pełne zaangażowanie w realizację postanowień
niniejszej Polityki.
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