Compromís de la Direcció sobre la Política de
seguretat dels Sistemes d’Informació de l’LRC
La Direcció del Laboratori de Referència de Catalunya es compromet a mantenir
i millorar la seguretat de la informació dins el marc legislatiu vigent com a
laboratori d’anàlisis clíniques. Seguint aquest compromís ha elaborat una
Política de Seguretat de la Informació orientada a garantir la protecció de tots
els actius d'informació i la tecnologia utilitzada per al seu tractament, i estableix
a través de la seva direcció els següents principis fonamentals de seguretat de
la informació:











Principi de compliment normatiu: ajustar els sistemes d’informació a la
normativa d’aplicació que afecta la seguretat de la informació incloent les
normatives referides a la seguretat dels sistemes, de la comunicació, dels
serveis i de protecció de dades de caràcter personal.
Principi de gestió del risc: minimitzar els riscos fins a nivells acceptables i
buscar l'equilibri entre els controls de seguretat i la naturalesa de la
informació.
Principis de confidencialitat, integritat i disponibilitat:

Garantir la confidencialitat de la informació perquè només tinguin
accés les persones autoritzades.

Assegurar la integritat de les dades que gestiona l’LRC, per tal que
aquestes siguin precises, concises i exactes, tant en contingut com
en els processos involucrats.

Garantir la disponibilitat de la informació, assegurant-se la continuïtat
del laboratori suportat pels serveis de la informació mitjançant l’
elaboració d’un pla de contingència.
Principi de proporcionalitat: buscar l'equilibri entre les mesures de
seguretat, la naturalesa de la informació i el risc.
Principi de conscienciació i formació: articular accions formatives i de
conscienciació per a tots/es professionals del laboratori, en matèria de
seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal.
Principi de millora contínua: revisar periòdicament el grau d'eficàcia dels
controls de seguretat implantats per augmentar la capacitat d’adaptació a la
constant evolució del risc i de l’entorn tecnològic.

Coherent amb la responsabilitat assumida i convençut que la gestió de la
seguretat és essencial per a l’excel·lència i futur del laboratori, la Direcció de
l’LRC es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al compliment
d'aquesta Política.
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