Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113)
jesteście Państwo zobligowani, jako organ administracji publicznej, do przestrzegania wskazanych standardów
i procedur bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji.
Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności obowiązuje wszystkie jednostki realizujące zadania publiczne
i wymaga m.in. wprowadzenia oraz utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Wymaganie to uznaje się za spełnione w przypadku wdrożenia normy PN-ISO/IEC 27001. Tak wdrożony system
zarządzania bezpieczeństwem informacji warto poddać certyfikacji, ponieważ pozwoli to realizować wymóg
KRI przeprowadzania corocznego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, a koszty certyfikacji są
zdecydowanie niższe niż koszty przeprowadzania rocznych audytów.
Certyfikacja na zgodność z PN-ISO/IEC 27001 potwierdzi nie tylko spełnienie wymagań prawnych w zakresie
bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa informacji, ale pozwoli na zmniejszenie kosztów
utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w Państwa Instytucji. Co więcej certyfikowany system
potwierdza zgodność z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)
i dyrektywą GDPR - General Data Protection Regulation (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która
wejdzie w życie w 2018 roku.
Polski Rejestr Statków S.A od ponad dziesięciu lat prowadzi akredytowaną certyfikację systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przeprowadzenie certyfikacji przez naszą jednostkę daje Państwu
gwarancję:
•
wiarygodnej oceny zgodności z prawem - zapewnienie wysokiej jakości audytu, dzięki kompleksowej
procedurze oraz dobrze zweryfikowanym kompetencjom audytorów;
•
profesjonalizmu - wykorzystanie narzędzi informatycznych, zapewnienie poufności danych, skupienie
się na kluczowych kwestiach;
•
elastyczności w działaniu - realizacja w dogodnym czasie, dopasowanie do sytuacji, czas
na wprowadzenie zaleceń.
Wszelkie pytania związane z audytami na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001 prosimy kierować do:
Menadżer projektu
Beata Michalska
tel. 603 301 778
e-mail: beata.michalska@prs.pl

Wsparcie merytoryczne
Iwona Tchórzewska-Malich
tel.: 501 834 414
e-mail: iwona.tchorzewska-malich@prs.pl

Zapraszamy do składania zapytań o ofertę na certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Realizujemy także szkolenia otwarte dotyczące aktualnych wymagań normy ISO/IEC 27001, w tym obejmujące
obszar doskonalenia i szacowania ryzyka na potrzeby systemu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych
osobowych. Przygotowanie oferty nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami ani zobowiązaniem do
skorzystania z naszych usług.
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