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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. działa od 1998 roku. Grupa DIAGNOSTYKA jest największą w Polsce 

niepubliczną siecią laboratoriów medycznych, które obsługują miliony pacjentów rocznie  

oraz współpracują z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia. Oferujemy największy wybór badań 

laboratoryjnych (ponad 2500 rodzajów testów). Zapewniamy kompleksową obsługę: od pobrania 

materiału, do dostarczenia wyniku natychmiast po jego zatwierdzeniu w laboratorium via Internet. 

 

Naszym głównym atutem jest nasza reputacja. 
 

Zarząd przywiązuje dużą wagę do ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych  

w placówkach DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.  oraz rozumie konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

ochrony informacji w realizowanych zadaniach zarówno dla zachowania wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa informacji, a także w celu spełnienia wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony 

informacji. W tym celu ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny  

z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001 w głównej siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy 

Życzkowskiego 16 w Krakowie. 

 

Celem wdrożonego SZBI informacji jest osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, który: 

• będzie gwarantem pełnej ochrony danych wszystkich stron zainteresowanych oraz zapewni 
ciągłość procesu ich przetwarzania, 

• zapewni zachowanie poufności informacji chronionych oraz własności intelektualnej, 
• zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać,  

we wszystkich systemach jej przetwarzania, 
• maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają 

z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie  
na szkodę Spółki, 

• zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji, 
• zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki,  

jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji. 
 

Powyższe cele realizowane są poprzez: 

• przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań stron zainteresowanych  

oraz wszelkich innych wymagań, w tym dotyczących bezpieczeństwa informacji, w celu 

zapewnienia zgodności wykonywanych działań, 

• wskazanie sposobu organizacji SZBI, 

• wyznaczenie zadań i odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, 

• wyznaczenie właścicieli dla aktywów i zasobów informacyjnych, którzy odpowiadają za 

zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,  

• wdrożenie i utrzymanie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, 

• świadczenie usług przez wykwalifikowany personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, 
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• eliminowanie incydentów poprzez ciągłą identyfikację i ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem, 

wdrażanie adekwatnych środków kontroli ryzyka i podejmowanie działań korygujących, 

• doskonalenie kompetencji oraz zwiększanie świadomości całego zespołu w zakresie osiągania 

celów bezpieczeństwa informacji, 

• ciągłe doskonalenie skuteczności SZBI we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej 

Organizacji. 

Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SZBI. 

Ponadto deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie SZBI oraz realizację założonych celów 

zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania. 

Polityka bezpieczeństwa informacji poddawana będzie regularnemu przeglądowi, zaś w przypadku 

istotnych zmian w organizacji wprowadzone zostaną odpowiednie zapisy tak, aby polityka 

bezpieczeństwa była nadal przydatna, adekwatna i skuteczna. 

 

 

 


