POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
Náš systém informačnej bezpečnosti - Vaša istota a ochrana
V súlade s dlhoročným podnikaním spoločností TatraMed Software s.r.o. a TATRAMED spol. s r.o.
v oblasti zdravotníckych softvérových systémov a pre zaistenie bezpečnosti informácií, vedenie spoločností
verejne prehlasuje a zaväzuje sa, že zavedeným systémom riadenia:
 bude dôsledne uplatňovať zásady informačnej bezpečnosti a poskytovať potrebnú mieru istoty
našim zákazníkom aj ich pacientom, svojim obchodným partnerom i svojim zamestnancom,
pri nakladaní s ich informáciami a údajmi,
 bude spoľahlivo a trvale plniť oprávnené požiadavky a očakávania týchto zainteresovaných strán
na bezpečnosť spracovávaných údajov, aj ochranu pred neoprávneným prístupom k týmto údajom,
 bude uplatňovať politiku založenú na dôvernosti, dostupnosti a úplnosti informácií a údajov,
v zhode s právnymi a normatívnymi predpismi, zmluvami a požiadavkami zainteresovaných strán,
 bude trvale zaisťovať zdroje potrebné k zavedeniu, riadeniu, udržiavaniu a neustálemu zlepšovaniu
systému riadenia bezpečnosti informácií v rámci vykonávania svojich firemných procesov,
 bude sústavne zvyšovať informovanosť zamestnancov a ich právne i technologické znalosti,
potrebné na udržiavanie vysokej úrovne informačnej bezpečnosti,
 bude pravidelne merať a hodnotiť plnenie stanovených cieľov a kritérií informačnej bezpečnosti,
vychádzajúcich z analýzy informačných aktív, zistených hrozieb a rizík.
Dávame si za cieľ spoľahlivo zaisťovať bezpečnosť informácií v podnikaní, zameranom na návrh, vývoj,
predaj, inštaláciu, prevádzku a servis softvérových diagnostických a terapeutických produktov pre zdravotníctvo,
ako aj informačných aktív spoločností v súlade s platnou legislatívou a úrovňou technologických prostriedkov.
Základom nášho systému riadenia informačnej bezpečnosti je vysoká úroveň znalostí, ich uplatňovanie
vo všetkých oblastiach nami poskytovaných služieb a produktov, pri vykonávaní firemných procesov a činností,
ako aj udržiavanie efektívnosti systému riadenia, a to najmä prostredníctvom :
 certifikácie nášho systému informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO/IEC 27001 a 27002,
 investícií na vytvorenie, udržiavanie a rozvoj technických prostriedkov a znalostí pracovníkov,
 každoročného stanovenia a vyhodnocovania cieľov informačnej bezpečnosti.
S touto politikou informačnej bezpečnosti sú oboznámení všetci zamestnanci aj zainteresované strany,
na ktoré sa systém riadenia bezpečnosti informácií vzťahuje.
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