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1. Wprowadzenie 
 
 

1.1. Postanowienia ogólne 
 
Ilekroć w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa lub dokumentach z nią związanych jest mowa o:
 
Atende Medica Sp. z o.o.  – należy przez to rozumieć:
firmę  Atende Medica Sp. z o.o.  
 
 
 
 
  
 
 

1.2. Uregulowania prawne 
 

Zbiory danych osobowych przetwarzane są na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 

 

 

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

 

Polityce Bezpieczeństwa lub dokumentach z nią związanych jest mowa o:

należy przez to rozumieć: 
 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 313

  
  

 

Zbiory danych osobowych przetwarzane są na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)  

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Polityce Bezpieczeństwa lub dokumentach z nią związanych jest mowa o: 

Wilanowskiej 313 

Zbiory danych osobowych przetwarzane są na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
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2. Oświadczenie Właściciela Atende Medica Sp. z o.o.
 

1. Właściciel Atende Medica Sp. z o.o.
Bezpieczeństwa Danych Osobowych
współpracowników oraz za

2. Każdy pracownik  jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym dokumentem, potwierdzić ten 
fakt pisemnym oświadczeniem oraz przestrzegać zasad, reguł i postanowień Polityki 
Bezpieczeństwa Danych Os
przyjętej odpowiedzialności w 

3. Właściciel deklaruje wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa D
Medica Sp. z o.o., co oznacza przyjęcie szczegółowych wewnętrznych regulacji prawnych i 
organizacyjnych, opisanych w procedurach, które będą realizacją wytycznych 
sformułowanych w niniejszym dokumencie. 

4. Wszystkie procedury i regulacje wewnętrzne w 
zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie.

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

Atende Medica Sp. z o.o. 

Atende Medica Sp. z o.o. ustanawia niniejszym dokumentem Politykę 
ństwa Danych Osobowych Atende Medica Sp. z o.o., która dotyczy pracowników

oraz zasobów materialnych i niematerialnych Atende Medica Sp. z o.o.

jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym dokumentem, potwierdzić ten 
fakt pisemnym oświadczeniem oraz przestrzegać zasad, reguł i postanowień Polityki 
Bezpieczeństwa Danych Osobowych w zakresie odpowiadającym jego funkcji lub roli i 
przyjętej odpowiedzialności w Atende Medica Sp. z o.o. 

deklaruje wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w 
, co oznacza przyjęcie szczegółowych wewnętrznych regulacji prawnych i 

organizacyjnych, opisanych w procedurach, które będą realizacją wytycznych 
sformułowanych w niniejszym dokumencie.  

Wszystkie procedury i regulacje wewnętrzne w Atende Medica Sp. z o.o.
zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

ustanawia niniejszym dokumentem Politykę 
która dotyczy pracowników, 
Atende Medica Sp. z o.o. 

jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym dokumentem, potwierdzić ten 
fakt pisemnym oświadczeniem oraz przestrzegać zasad, reguł i postanowień Polityki 

obowych w zakresie odpowiadającym jego funkcji lub roli i 

anych Osobowych w Atende 
, co oznacza przyjęcie szczegółowych wewnętrznych regulacji prawnych i 

organizacyjnych, opisanych w procedurach, które będą realizacją wytycznych 

Atende Medica Sp. z o.o. muszą być zgodne z 
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3. Definicje pojęć i skrótów 
 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały definicje pojęć i skrótów stosowanych w 
dokumencie Polityki Bezpieczeństwa oraz dokumentach z nim związanych.
 

3.1. Definicje pojęć 
 

administrator danych – organ, jednostka organizacyjną, podmiot lub osoba, o których mowa wart. 3 
ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych; 

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej; 

hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w 
systemie informatycznym; 

identyfikator użytkownika – 
identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

integralność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w 
sposób nieautoryzowany; 

integralność systemu – właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją zamierzoną funkcję 
w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej;

niezawodność – właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zac

poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane lub ujawniane 
nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom;

poufność informacji – właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana 
nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom

przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a 
zwłaszcza te, które wykonuje się w 

raport – przygotowane zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych;

rozliczalność – właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób 
jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

sieć publiczna – sieć publiczna w rozumieniu art. 2 pkt.28 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
telekomunikacyjne; 

sieć teleinformatyczna – służące do przetwarzania danych osobowych organizacyjne i techniczne 
połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami;

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały definicje pojęć i skrótów stosowanych w 
dokumencie Polityki Bezpieczeństwa oraz dokumentach z nim związanych. 

organ, jednostka organizacyjną, podmiot lub osoba, o których mowa wart. 3 
ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych 

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w 

 ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie 
identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w 

właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją zamierzoną funkcję 
w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej;

właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowania i skutki;

właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane lub ujawniane 
nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom; 

właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana 
yzowanym osobom, podmiotom lub procesom 

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a 
zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

przygotowane zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych; 

właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób 
jednoznaczny tylko temu podmiotowi; 

czna w rozumieniu art. 2 pkt.28 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

służące do przetwarzania danych osobowych organizacyjne i techniczne 
połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami;

w zakresie ochrony danych osobowych w 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały definicje pojęć i skrótów stosowanych w 

organ, jednostka organizacyjną, podmiot lub osoba, o których mowa wart. 3 
ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych 

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w 

znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie 
identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym; 

właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w 

właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją zamierzoną funkcję 
w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej; 

howania i skutki; 

właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane lub ujawniane 

właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana 

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a 

właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób 

czna w rozumieniu art. 2 pkt.28 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

służące do przetwarzania danych osobowych organizacyjne i techniczne 
połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami; 
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sieć telekomunikacyjna – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt.35 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń komputerowych, procedur 
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

system przetwarzania danych osobowych
danych osobowych; 

system teleinformatyczny – wszelkie urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury 
stosowane przez pracowników w celu tworzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania 
informacji zapisywanych elektronicznie;

teletransmisja – przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich mo
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;

uwierzytelnienie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

użytkownik – osoba upoważniona do dostępu i przetwarzania danych osobowych;

zabezpieczenie danych w systemie informatycznym
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym 
przetwarzaniem; 

zabezpieczenie systemu informatycznego
technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i 
ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą;

zarządzanie ryzykiem – proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania 
ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych

zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 
funkcjonalnie; 

zgoda osoby, której dane dotyczą
danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgo
dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
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sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt.35 ustawy z dnia 16 lipca 
Prawo telekomunikacyjne; 

zespół współpracujących ze sobą urządzeń komputerowych, procedur 
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

system przetwarzania danych osobowych – stosowany zespół aplikacji służących do przetwarzania 

wszelkie urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury 
stosowane przez pracowników w celu tworzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania 
nformacji zapisywanych elektronicznie; 

przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na 
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą; 

działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

osoba upoważniona do dostępu i przetwarzania danych osobowych;

zpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym 

zabezpieczenie systemu informatycznego – wdrożenie stosownych środków administracyjnych, 
technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i 
ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą; 

proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania 
ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych

każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 
reślonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 

zgoda osoby, której dane dotyczą - to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub 
dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt.35 ustawy z dnia 16 lipca 

zespół współpracujących ze sobą urządzeń komputerowych, procedur 
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych; 

osowany zespół aplikacji służących do przetwarzania 

wszelkie urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury 
stosowane przez pracowników w celu tworzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania 

przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej; 

dyfikacja, która nie pozwoli na 

działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu; 

osoba upoważniona do dostępu i przetwarzania danych osobowych; 

wdrożenie i eksploatacja stosownych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym 

odków administracyjnych, 
technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i 

proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania 
ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych 

każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 
reślonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 

to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie 
da nie może być domniemana lub 
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3.2. Definicje skrótów 
 
ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

ADO – Administrator Danych Osobowych (administrator danych)

DO – dane osobowe 

GIODO – Generalny Inspektor Danych Osobowych

SPDO – system przetwarzania danych osobowych
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Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

Administrator Danych Osobowych (administrator danych) 

Generalny Inspektor Danych Osobowych 

system przetwarzania danych osobowych 

w zakresie ochrony danych osobowych w 
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4. Bezpieczeństwo informacji 
 

4.1. Definicja 
 
1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich:

a. poufności, 

b. integralności, 

c. dostępności 

na odpowiednim poziomie. 

2. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z zasobem stanowiącym przedmiot 
niniejszej Polityki. 

3. Zarządzanie bezpieczeństwem inf

a. koniecznością znajomości przepisów prawa

b. wymaga znajomości infrastruktury i 
danych osobowych, 

c. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych tylko osób upoważnionych.

4.2. Znaczenie 
 

Sprawne realizowanie misji i celów 
uzależnione od niezakłóconej pracy jego systemów informacyjnych i bezpieczeństwa przetwarzanych 
w nich informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.
 

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
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Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich:

Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z zasobem stanowiącym przedmiot 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wiąże się z: 

koniecznością znajomości przepisów prawa, 

wymaga znajomości infrastruktury i systemu informatycznego pod kątem
 

dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych tylko osób upoważnionych.

Sprawne realizowanie misji i celów Atende Medica Sp. z o.o. w wielu obszarach jest silnie 
niezakłóconej pracy jego systemów informacyjnych i bezpieczeństwa przetwarzanych 

w nich informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich: 

Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z zasobem stanowiącym przedmiot 

systemu informatycznego pod kątem przetwarzania 

dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych tylko osób upoważnionych. 

w wielu obszarach jest silnie 
niezakłóconej pracy jego systemów informacyjnych i bezpieczeństwa przetwarzanych 
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5. Polityka bezpieczeństwa 

5.1. Definicja 

1. Polityka Bezpieczeństwa jest rozumiana jako całokształt działań, zmierzaj
utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, na każdym etapie 
przetwarzania danych osobowych.

2. Polityka Bezpieczeństwa obejmuje zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych 
ustalonych w oparciu o wymagania w
związku z wykonywaniem (określonych prawem) zadań przez 
wewnętrzne wymogi i uwarunkowania lokalowe 

 

5.2. Cele 

Celami polityki bezpieczeństwa są:

1.  wskazanie działań, jakie należy podejmować

2.  ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować,

aby: 

prawidłowo były realizowane obowiązki ADO w zakresie właściwego sposobu przetwarzania w 
Atende Medica Sp. z o.o.
uwzględnieniem zabezpieczenia DO zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych w 
zakresie ochrony. 

 

5.3. Zakres 

1. Polityką bezpieczeństwa objęte są dane osobowe, którymi zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych są wszelkie informacje
zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Reguły i zasady do przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, 
skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach 
informatycznych obowiązują, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.

3. Zasady określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa mają zastosowanie do całego 
systemu informacyjnego 

a. wszystkich istniejących
informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą informacje 
podlegające ochronie,

b. informacji będących własnością 
Sp. z o.o. o ile zostały

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

Polityka Bezpieczeństwa jest rozumiana jako całokształt działań, zmierzających do uzyskania i 
utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, na każdym etapie 
przetwarzania danych osobowych. 

Polityka Bezpieczeństwa obejmuje zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych 
ustalonych w oparciu o wymagania wynikające z przepisów prawa, z szacowania ryzyka w 
związku z wykonywaniem (określonych prawem) zadań przez Atende Medica Sp. z o.o.
wewnętrzne wymogi i uwarunkowania lokalowe Atende Medica Sp. z o.o.. 

Celami polityki bezpieczeństwa są: 

e działań, jakie należy podejmować 

ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, 

prawidłowo były realizowane obowiązki ADO w zakresie właściwego sposobu przetwarzania w 
Atende Medica Sp. z o.o. grupy informacji zawierającej dane osobowe ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczenia DO zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych w 

Polityką bezpieczeństwa objęte są dane osobowe, którymi zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Reguły i zasady do przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, 
skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach 

ycznych obowiązują, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.

Zasady określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa mają zastosowanie do całego 
systemu informacyjnego Atende Medica Sp. z o.o. w szczególności do: 

wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów 
informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą informacje 
podlegające ochronie, 

informacji będących własnością Atende Medica Sp. z o.o. lub klienta 
o ile zostały przekazane Atende Medica Sp. z o.o. na podstawie umów,

w zakresie ochrony danych osobowych w 

ących do uzyskania i 
utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, na każdym etapie 

Polityka Bezpieczeństwa obejmuje zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych 
ynikające z przepisów prawa, z szacowania ryzyka w 

Atende Medica Sp. z o.o. oraz 

prawidłowo były realizowane obowiązki ADO w zakresie właściwego sposobu przetwarzania w 
osobowe ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczenia DO zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych w 

Polityką bezpieczeństwa objęte są dane osobowe, którymi zgodnie z ustawą o ochronie 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

Reguły i zasady do przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, 
skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach 

ycznych obowiązują, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych. 

Zasady określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa mają zastosowanie do całego 

, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów 
informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą informacje 

lub klienta Atende Medica 
na podstawie umów, 
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c. wszystkich nośników informacji, np.
na których są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie,

d. wszystkich lokalizacji 
informacje podlegające ochronie,

e. wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
współpracowników
podlegających ochronie.

4. Do stosowania zasad określonych
wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści i inne 
osoby mające dostęp do informacji podlegającej ochronie.

 

5.4. Znaczenie 

Polityka Bezpieczeństwa zapewnia:

1. spójność z wyznaczonymi celami i misją 
podstawowymi procedurami zdefiniowanymi w 

2. skuteczniejsze działania w odniesieniu do zagrożeń poufności, integralności i dostępności 
danych osobowych, 

3. realizację celów i misji 
wiarygodność wobec klientów 

4. ochronę danych osobowych przetwarzanych nie tylko za pomocą systemów informatycznych 
ale również w innych obszarac
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wszystkich nośników informacji, np. papierowych, magnetycznych, optycznych 
na których są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie,

wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane 
informacje podlegające ochronie, 

wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
współpracowników, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji 
podlegających ochronie. 

Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są 
wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści i inne 
osoby mające dostęp do informacji podlegającej ochronie. 

Polityka Bezpieczeństwa zapewnia: 

czonymi celami i misją Atende Medica Sp. z o.o.., oraz pełną integrację z 
urami zdefiniowanymi w Atende Medica Sp. z o.o.

skuteczniejsze działania w odniesieniu do zagrożeń poufności, integralności i dostępności 

alizację celów i misji Atende Medica Sp. z o.o. w taki sposób, aby podnieść jakość i 
godność wobec klientów Atende Medica Sp. z o.o.., 

ochronę danych osobowych przetwarzanych nie tylko za pomocą systemów informatycznych 
ale również w innych obszarach ich przetwarzania i przechowywania (np. papierowej).

w zakresie ochrony danych osobowych w 

papierowych, magnetycznych, optycznych itp., 
na których są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie, 

w których są lub będą przetwarzane 

wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji 

przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są 
wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści i inne 

, oraz pełną integrację z 
Atende Medica Sp. z o.o.., 

skuteczniejsze działania w odniesieniu do zagrożeń poufności, integralności i dostępności 

w taki sposób, aby podnieść jakość i 

ochronę danych osobowych przetwarzanych nie tylko za pomocą systemów informatycznych 
h ich przetwarzania i przechowywania (np. papierowej). 
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6. Odpowiedzialność 
 

6.1. Dostęp do informacji 
 

1. Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z
przed przystąpieniem do pracy, podlegają przeszkoleniu w zakresie:

a. obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony DO,

b.  obowiązujących zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa,

c. wykonywania czynności zapewniających ochronę DO.

2. W zakresach czynności, odpowiedzialności i uprawnień użytkowników systemów 
przetwarzających DO zapisane jest zobowiązanie do zapewnienia poufności DO oraz 
zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celach związanych z wykonywaniem 
powierzonych zadań, w tym obowiązków służbowych.

3. Zakres czynności dla osoby dopuszczonej do przetwarzania D
odpowiedzialności tej osoby za ochronę DO w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby 
realizowanych przy przetwarzaniu tych danych. 

4. Udostępnianie DO podmiotom upoważnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów 
prawa, powinno odbywać się wg określonych odrębnymi przepisami procedur postępowania.

5. Każdy użytkownik, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony DO, ma obowiązek postąpić 
zgodnie z instrukcją dotyczącą postępowania w tego typu przypadkach. Zasady postępowania 
określa instrukcja (Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa). 

 

 

6.2. Role w przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

a. Decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

b. Wyznacza: 

i. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który nadzoruje w 
Medica Sp. z o.o.
określonych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa oraz 
związanych.
sprzętowo

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
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Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z
przed przystąpieniem do pracy, podlegają przeszkoleniu w zakresie: 

ązujących przepisów prawa dotyczących ochrony DO, 

obowiązujących zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa,

wykonywania czynności zapewniających ochronę DO. 

W zakresach czynności, odpowiedzialności i uprawnień użytkowników systemów 
jących DO zapisane jest zobowiązanie do zapewnienia poufności DO oraz 

zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celach związanych z wykonywaniem 
powierzonych zadań, w tym obowiązków służbowych. 

Zakres czynności dla osoby dopuszczonej do przetwarzania DO powinien określać zakres 
odpowiedzialności tej osoby za ochronę DO w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby 
realizowanych przy przetwarzaniu tych danych.  

Udostępnianie DO podmiotom upoważnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów 
bywać się wg określonych odrębnymi przepisami procedur postępowania.

Każdy użytkownik, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony DO, ma obowiązek postąpić 
zgodnie z instrukcją dotyczącą postępowania w tego typu przypadkach. Zasady postępowania 
określa instrukcja (Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa).  

warzaniu danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych (ADO): 

Decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który nadzoruje w 
Medica Sp. z o.o. przestrzeganie zasad ochrony d
określonych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa oraz w dokumentach z nią 
związanych. ABI w zastępstwie ASI administruje 
sprzętowo-programowymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z dostępem do DO, 

obowiązujących zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa, 

W zakresach czynności, odpowiedzialności i uprawnień użytkowników systemów 
jących DO zapisane jest zobowiązanie do zapewnienia poufności DO oraz 

zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celach związanych z wykonywaniem 

O powinien określać zakres 
odpowiedzialności tej osoby za ochronę DO w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby 

Udostępnianie DO podmiotom upoważnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów 
bywać się wg określonych odrębnymi przepisami procedur postępowania. 

Każdy użytkownik, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony DO, ma obowiązek postąpić 
zgodnie z instrukcją dotyczącą postępowania w tego typu przypadkach. Zasady postępowania 

 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który nadzoruje w Atende 
przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych 

w dokumentach z nią 
administruje również zasobami 

programowymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. 
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2. Administrator Bezpieczeństwa 
jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z
mu przez ADO zadań. 

3. użytkownicy końcowi systemu 
zadań służbowych. 

 

6.2.1. Obowiązki ADO 

Obowiązki ADO obejmują:  

1. Nadzorowanie aby będące w jego posiadaniu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z 
prawem. 

2. Rejestrację w GIODO zbiorów danych przed przystąpieniem do ich przetwarzania.

3. Zapewnienie środków technicznych i 
odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

4. Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania DO (Polityka Bezpieczeństwa i 
dokumenty z nią związane).

5. Wyznaczenie podmiotu pełniącego

 

6.2.2. Obowiązki ABI 

Obowiązki ABI obejmują:  

1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem DO.

2. Zabezpieczenie danych przed:

a. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

b. przejęciem przez osobę nieuprawnioną,

c. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa w zakre

d. zmianą, 

e. uszkodzeniem, 

f. utratą, 

g. zniszczeniem. 

3. Wyjaśnianie wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości i incydentów.

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - posiada dostęp do danych osobowych 
jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wypełnianiem powierzonych 

użytkownicy końcowi systemu - mają dostęp do DO w zakresie niezbędnym do realizacji 

 

Nadzorowanie aby będące w jego posiadaniu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z 

Rejestrację w GIODO zbiorów danych przed przystąpieniem do ich przetwarzania.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych do ochrony przetwarzanych DO, 
odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 

Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania DO (Polityka Bezpieczeństwa i 
dokumenty z nią związane). 

tu pełniącego funkcje ABI. 

Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem DO. 

Zabezpieczenie danych przed: 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

przejęciem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa w zakresie DO, 

 

wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości i incydentów. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

posiada dostęp do danych osobowych 
wypełnianiem powierzonych 

mają dostęp do DO w zakresie niezbędnym do realizacji 

Nadzorowanie aby będące w jego posiadaniu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z 

Rejestrację w GIODO zbiorów danych przed przystąpieniem do ich przetwarzania. 

organizacyjnych do ochrony przetwarzanych DO, 

Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania DO (Polityka Bezpieczeństwa i 

sie DO,  
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4. Podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do DO 
lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się 

5. Nadawanie pracownikom uprawnień dostępu do DO. 

6. Prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informacyjnego służącego do przetwarzania 
DO. 

7. Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia użytkowników systemu w zakresie procedur i 
instrukcji zapewniających ochronę DO.

8. Proponowanie zmian w polityce bezpieczeństwa.

 
 

6.2.3. Obowiązki użytkownika końcowego

Obowiązki użytkowników końcowych obejmują: 

1. Przestrzeganie zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych 
i dokumentach z nią związanych.

2. Przetwarzania DO zgodnie z celami przetwarzania.

3. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w 
celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą.

4. Informowanie ABI o wszelkich zauważonych niepr
poziomu ochrony danych osobowych.

5. Zapewnienie poufności DO, do których uzyskują dostęp w systemie informacyjnym.

 

6.3. Konsekwencje naruszenia polityki bezpieczeństwa
 

1. Podmioty zewnętrzne mający dostęp do DO, w przypadku z
dotyczących bezpieczeństwa DO, mogą ponosić odpowiedzialność materialną wynikającą z 
kodeksu cywilnego i zawartych z nimi umów.
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Podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do DO 
lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w systemie informacyjnym.

Nadawanie pracownikom uprawnień dostępu do DO.  

Prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informacyjnego służącego do przetwarzania 

Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia użytkowników systemu w zakresie procedur i 
cji zapewniających ochronę DO. 

Proponowanie zmian w polityce bezpieczeństwa. 

Obowiązki użytkownika końcowego 

Obowiązki użytkowników końcowych obejmują:  

Przestrzeganie zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych 
z nią związanych. 

Przetwarzania DO zgodnie z celami przetwarzania. 

Zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w 
celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. 

Informowanie ABI o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach skutkujących obniżeniem 
poziomu ochrony danych osobowych. 

Zapewnienie poufności DO, do których uzyskują dostęp w systemie informacyjnym.

Konsekwencje naruszenia polityki bezpieczeństwa 

Podmioty zewnętrzne mający dostęp do DO, w przypadku zawinionych przez siebie uchybień 
dotyczących bezpieczeństwa DO, mogą ponosić odpowiedzialność materialną wynikającą z 
kodeksu cywilnego i zawartych z nimi umów. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do DO 
w systemie informacyjnym. 

Prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informacyjnego służącego do przetwarzania 

Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia użytkowników systemu w zakresie procedur i 

Przestrzeganie zasad ochrony DO określonych w Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych 

Zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w 

awidłowościach skutkujących obniżeniem 

Zapewnienie poufności DO, do których uzyskują dostęp w systemie informacyjnym. 

awinionych przez siebie uchybień 
dotyczących bezpieczeństwa DO, mogą ponosić odpowiedzialność materialną wynikającą z 
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7. Szkolenia 
 

1. Każdy użytkownik systemu informacyjnego przetwarzającego dane osobowe powinien mieć
świadomość zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo systemu, z którego korzysta.

2. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego 
ABI podlegają okresowemu szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

Każdy użytkownik systemu informacyjnego przetwarzającego dane osobowe powinien mieć
świadomość zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo systemu, z którego korzysta.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego 
ABI podlegają okresowemu szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Każdy użytkownik systemu informacyjnego przetwarzającego dane osobowe powinien mieć 
świadomość zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo systemu, z którego korzysta. 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego AD oraz 
ABI podlegają okresowemu szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.  
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8. Środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji
 
Rozdział zawiera opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 poufności, 

 integralności, 

 rozliczalności. 
 

8.1. Organizacyjne 
 

1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko osoby posiadające pisemne, imienne 
upoważnienia podpisane przez ADO.

2. Każdy z użytkowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przetwarzaniu 
wszelkich danych osobowych. 

3. Należy chronić dane przed

4. Szafy w których przechowywane są dane osobowe muszą być zamykane na klucz. 

5. Szafa metalowa zamykana z dostępem dla 3 osób. Pokoje zamykane na kartę, szyfr
serwerownia 

6. Klucze do tych szaf powinni 

7. Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych a 
następnie powinny być zamykane.

 

8.2. Organizacyjno-techniczne
 

1. Dostęp do danych osobowych zapisanych na  komputerze
upoważnione. 

2. DO muszą podlegać okresowej archiwizacji.

  

8.3. Techniczne 
 

1. Każdy plik w którym są zawarte dane osobowe powinien być zabezpieczony hasłem jeśli nie 
jest to przetwarzanie danych w SPDO.

„Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych
firmie Atende Medica Sp. z o.o. 

a zapewnienia bezpieczeństwa informacji 

Rozdział zawiera opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem:

Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko osoby posiadające pisemne, imienne 
upoważnienia podpisane przez ADO. 

Każdy z użytkowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przetwarzaniu 
wszelkich danych osobowych.  

Należy chronić dane przed wszelkim dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

Szafy w których przechowywane są dane osobowe muszą być zamykane na klucz. 

Szafa metalowa zamykana z dostępem dla 3 osób. Pokoje zamykane na kartę, szyfr

Klucze do tych szaf powinni posiadać tylko osoby upoważnione. 

Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych a 
następnie powinny być zamykane. 

techniczne 

danych osobowych zapisanych na  komputerze mogą mieć tylko osoby 

DO muszą podlegać okresowej archiwizacji. 

Każdy plik w którym są zawarte dane osobowe powinien być zabezpieczony hasłem jeśli nie 
jest to przetwarzanie danych w SPDO. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Rozdział zawiera opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem: 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko osoby posiadające pisemne, imienne 

Każdy z użytkowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przetwarzaniu 

wszelkim dostępem do nich osób nieupoważnionych.  

Szafy w których przechowywane są dane osobowe muszą być zamykane na klucz.  

Szafa metalowa zamykana z dostępem dla 3 osób. Pokoje zamykane na kartę, szyfr. HR, IT i 

Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych a 

mogą mieć tylko osoby 

Każdy plik w którym są zawarte dane osobowe powinien być zabezpieczony hasłem jeśli nie 
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2. Nośniki użyte do przechowywania danych
nie zostały na nich dane osobowe. 

3. W wypadku niemożliwości skasowania danych z nośnika (płyta CD
zniszczyć fizycznie.  

4. W przypadku wykorzystania do przenoszenia dysków, dane należy kaso

5. Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną.

6. Sprzęt komputerowy wykorzystywany do przetwarzania DO musi być zabezpieczony przed 
skutkami awarii zasilania

7. Sieć komputerowa zabezp
pomocą firewall´a. 

8. Do zabezpieczenia sieci wewnętrznej stosuje się:

a. firewall, 

b. logowanie wszelkich zdarzeń w dzie

c. system antywirus

d. zabezpieczenia skrzynek poczty 
litery, cyfry, znaki dodatkowe),

e. dostęp do poczty elektronicznej tylko na serwerach zaufanych dostawców,

f. zabezpieczenia stacji roboczych poprzez użytkowników i hasła.

g. zabezpieczenie wszelkich systemów telei
znaków w tym litery, cyfry, znaki dodatkowe) zmienianymi raz na miesiąc,

h. ustawienie odpowiednich poziomów dostępu dla odpowiednich użytkowników w 
systemach teleinformatycznych.
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Nośniki użyte do przechowywania danych należy wyczyścić (skasować nieodwracalnie), aby 
nie zostały na nich dane osobowe.  

W wypadku niemożliwości skasowania danych z nośnika (płyta CD-ROM) należy taką płytę 

W przypadku wykorzystania do przenoszenia dysków, dane należy kasować z

Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną.

Sprzęt komputerowy wykorzystywany do przetwarzania DO musi być zabezpieczony przed 
skutkami awarii zasilania (listwa antyprzepięciowa). 

Sieć komputerowa zabezpieczona jest przed nieautoryzowanym dostępem z

Do zabezpieczenia sieci wewnętrznej stosuje się:  

logowanie wszelkich zdarzeń w dzienniku systemowym komputera

antywirusowy, 

zabezpieczenia skrzynek poczty elektronicznej hasłami "trudnymi" (8 znaków w tym 
litery, cyfry, znaki dodatkowe), 

dostęp do poczty elektronicznej tylko na serwerach zaufanych dostawców,

zabezpieczenia stacji roboczych poprzez użytkowników i hasła. 

zabezpieczenie wszelkich systemów teleinformatycznych hasłami „trudnymi” (8 
znaków w tym litery, cyfry, znaki dodatkowe) zmienianymi raz na miesiąc,

ustawienie odpowiednich poziomów dostępu dla odpowiednich użytkowników w 
systemach teleinformatycznych. 

w zakresie ochrony danych osobowych w 

y wyczyścić (skasować nieodwracalnie), aby 

ROM) należy taką płytę 

wać z tych dysków. 

Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną. 

Sprzęt komputerowy wykorzystywany do przetwarzania DO musi być zabezpieczony przed 

ieczona jest przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz za 

nniku systemowym komputera, 

elektronicznej hasłami "trudnymi" (8 znaków w tym 

dostęp do poczty elektronicznej tylko na serwerach zaufanych dostawców, 

nformatycznych hasłami „trudnymi” (8 
znaków w tym litery, cyfry, znaki dodatkowe) zmienianymi raz na miesiąc, 

ustawienie odpowiednich poziomów dostępu dla odpowiednich użytkowników w 



 
„

firmie 
 

Strona 16 z 16 
 

9. Dokumenty związane i inne uregulowania
 
 

9.1. Naruszenie ochrony danych osobowych
 

Szczegółowe wytyczne w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych zawarte są w instrukcji „Zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 
danych osobowych” (Załącznik nr 1 do 
 

9.2. Obszar przetwarzania danych osobowych
 

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym 
przetwarzane są zbiory danych osobowych zawarty jest w załączniku (Załącznik nr 2 do Polityki 
Bezpieczeństwa). 

 

9.3. Wykaz zbiorów danych
 

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych 
danych zawarty jest w załączniku (Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa).
 

9.4. Opis struktury zbiorów 
 
Opis struktury zbiorów danych wskazujący 
w załączniku (Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa).
 
 

9.5. Umowa powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim

 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

osobowe ze zbiorów danych osobowych, których jest administratorem, podmiotom trzecim 
zawiera Umowy powierzenia danych osobowych.

2. Wzór umowy powierzenia danych osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 5 
do Polityki Bezpieczeństwa)

3. Wykaz podmiotów trzecich, którym powierzono dane osobowe ze zbiorów danych 
osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa)
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Dokumenty związane i inne uregulowania 

Naruszenie ochrony danych osobowych 

Szczegółowe wytyczne w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych zawarte są w instrukcji „Zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 
danych osobowych” (Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa). 

Obszar przetwarzania danych osobowych 

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym 
przetwarzane są zbiory danych osobowych zawarty jest w załączniku (Załącznik nr 2 do Polityki 

Wykaz zbiorów danych 

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych 
danych zawarty jest w załączniku (Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa). 

 

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych 
w załączniku (Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa). 

Umowa powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim 

ującymi przepisami prawa, Atende Medica Sp. z o.o.
osobowe ze zbiorów danych osobowych, których jest administratorem, podmiotom trzecim 
zawiera Umowy powierzenia danych osobowych. 
Wzór umowy powierzenia danych osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 5 
do Polityki Bezpieczeństwa). 

iotów trzecich, którym powierzono dane osobowe ze zbiorów danych 
osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa)

w zakresie ochrony danych osobowych w 

Szczegółowe wytyczne w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych zawarte są w instrukcji „Zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym 
przetwarzane są zbiory danych osobowych zawarty jest w załączniku (Załącznik nr 2 do Polityki 

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych 

ych pól informacyjnych zawarty jest 

Atende Medica Sp. z o.o. powierzając dane 
osobowe ze zbiorów danych osobowych, których jest administratorem, podmiotom trzecim 

Wzór umowy powierzenia danych osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 5 

iotów trzecich, którym powierzono dane osobowe ze zbiorów danych 
osobowych przedstawiony jest w załączniku (Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa) 


