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Pol iti ka

bezpečnosti

informací

Úřad MČ Praha 15 jako orgán MČ Praha 15 funguje jako vyko navatel veřejné moci a má působnost

samostatnou a přenesenou vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, Obecně

závazná vyhlá ška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a dále z jednotlivých zákonů ČR a dalších
podzákonných

předpisů

a rovněž z Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Samosprávná působnost je zejména v péči o rozvoj území a občanů, správu vlastního majetku,
vytváření

v rámci

a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací.

plnění

výše uvedených úloh pracujeme s informacemi, které je zapotřebí chránit před jejich

zneužitím a zároveň také zajišťovat jejich správnost a dostupnost. Naším cílem je ochránit informace
vztahující se nejen k provozu a bezpečnosti úřadu , ale ta ké informace týkaj ící se obyvatel MČ Praha
15.
Proto klademe důraz na zajištění hlavních bezpečnostních zásad:
zajištění

ochrany spravovaných informací;

zajištění

ochrany osobních

provádění

zajištění

údajů

stá lé identifikace

v souladu s platnou legislativou;

bezpečnostních

rizik a přijímání

účinných opatření;

ochrany prostředí, ve kterém jsou informace zpracovávány a uchovávány, jak před

přírodními

vlivy, tak pokusy o jejich úmyslné poškození;

zavést a udržovat opatření pro zachování v případě jakéhokoliv výpadku v oblasti informací;
výběr

kvalitních a zodpovědných pracovníků spravujících inform ace a zajištění jejich

průběžného vzdělávání
začlenění zabezpečení

prosazovat politiku
provádět

v oblasti bezpečnosti informací;

a ochrany informací do odpovědnosti za práci;

čistého

stolu, prázdné obrazovky, hesel a řízeného

přístupu

k informacím;

stá lou ide ntifikaci bezpečnostních událostí a přijímat účinná opatření pro zlepšování

bezpe č nosti

informací;

kontinuita nastavení dohod o ochraně a zabezpečení informací s dodavateli, kteří zajišťují
potřebné

procesy;

náklady na
zajištění

zajištění bezpe čnosti

informací musí být

efektivnosti vynaložených

souměřitelné

s

oceněním dopadů ,

pro

finančních prostředků .

Organizační a technická bezpečnostní opatření jsou koncipována dle požada vků normy ČSN ISO/IEC

27001:2016 a upravována v rámci provozování a zlepšování systému

řízení bezpečnosti

informací.

Sledujeme trvale nejnovější bezpečnostní hrozby i trendy v oblasti ochrany proti nim a zajišťujeme
prostředky

pro p l nění cílů v oblasti bezpe čnosti informací a jejich pravidelným přezkoumáním

směřujeme úřad

k trvalému zvyšování efektivity systému řízení bezpečnosti informací.

V Praze dne 28.2.2018

