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Rola  Ramowej Polityki Bezpieczeństwa 
Rolą Ramowej Polityki Bezpieczeństwa (RPB) JKF For Value Spółka z o.o. (JKFFV) jest określenie 

najważniejszych zasobów i informacji Spółki, które wymagają ochrony, osób funkcyjnych 

odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo oraz podstawowych przepisów i metod określających 

właściwe sposoby ochrony, w tym priorytety ochrony zasobów i informacji oraz generalny podział 

kompetencji i odpowiedzialności. 

 

Ramowa Polityka Bezpieczeństwa jest dokumentem jawnym i powszechnie dostępnym  

obowiązującym wszystkich pracowników JKFFV jak też pracowników wszystkich podmiotów oraz 

osoby działające na rzecz lub na terenie obiektów Spółki, chyba że przepisy prawa lub 

wewnętrzne szczegółowe akty normatywne JKFFV stanowią inaczej. Wszystkie ww. osoby (zwane 

w dalszej części dokumentu „Wykonawcami”) obowiązane są do złożenia oświadczenia o 

zapoznaniu się z RPB, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej polityki. 

 

RPB jest dokumentem nadrzędnym w zakresie ochrony zasobów i informacji w stosunku do 

wszystkich dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa w JKF For Value Spółka z o.o. 

takich jak: polityki bezpieczeństwa poszczególnych grup zasobów lub informacji, regulaminów, 

planów, procedur i instrukcji chyba, że przepisy prawa dotyczące określonych zasobów lub 

informacji stanowią inaczej. 

 

W JKF For Value Spółka z o.o. ochronie podlegają wszelkie zasoby i informacje,  których ochrona 

wymagana jest przepisami prawa lub które posiadają wartość.  

 

Ramowa Polityka Bezpieczeństwa odnosi się do zasobów i informacji JKFFV.  Nie obejmuje 

natomiast zagadnień bezpieczeństwa w strategii biznesowej, ryzyk biznesowych oraz  ryzyk 

finansowych i ekonomicznych wchodzących w zakres procesu zarządzania strategicznego 

Spółką. 

 

1. Podstawowe definicje i terminologia  

Dziedzina bezpieczeństwa - w niniejszej polityce - wyodrębniony przepisami prawa lub 

strategicznymi celami biznesowymi JKFFV zespół wymaganych przedsięwzięć niezbędnych dla 

realizacji obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli lub zapewniania 

bezpieczeństwa biznesowego Spółki. 

 

Dział bezpieczeństwa - w niniejszej polityce - wyodrębniony w ramach dziedziny bezpieczeństwa 

zespół przedsięwzięć ukierunkowany tematycznie na ochronę określonych zasobów lub 

informacji. 

 

Informacje prawnie chronione - informacje podlegające obligatoryjnej ochronie z mocy 

przepisów prawa powszechnego lub przepisów wewnętrznych JKFFV w szczególności 

obejmujące: informacje niejawne, dane osobowe, tajemnicę przedsiębiorstwa. 

  

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, adres 

pocztowy, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, zdjęcie, numer identyfikacyjny oraz adres 

protokołu internetowego (adres IP) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej.  
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Tajemnica przedsiębiorstwa - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [pkt. 8.1])).  

 

Zasoby JKF For Value Spółka z o.o. -  Wykonawcy, usługi, wszelkie środki, urządzenia i obiekty 

materialne, wartości niematerialne oraz środki finansowe stanowiące własność JKFFV, w tym 

także udostępniane podmiotom zewnętrznym lub udostępniane Spółce stale, na podstawie 

przepisów prawa lub umów przez podmioty zewnętrzne. 

 

Krytyczność zasobu lub informacji - cecha zasobu lub informacji wskazująca na wpływ ich  stanu 

bezpieczeństwa na pewność realizacji określonego procesu, usługi lub zadania.  

 

Infrastruktura krytyczna JKF For Value Spółka z o.o. - infrastruktura techniczna i informatyczna, 

systemy, obiekty i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa JKFFV, służące zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania Spółki(wg ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [pkt. 8.3]). 

 

Biznesowa infrastruktura krytyczna JKF For Value Spółka z o.o. - w niniejszej polityce - zasoby 

własne JKFFV lub dostawców zewnętrznych, których dostępność lub poprawność 

funkcjonowania ma kluczowe znaczenie dla realizacji strategicznych procesów biznesowych 

Spółki.  

 

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych). 

 

Administrator danych (osobowych) -  organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [pkt. 8.9 ], 

decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoba 

prawna jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla 

realizacji celów statutowych, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Odpowiedzialny - to osoba odpowiedzialna za dany zasób lub informacje w Spółce, która 

stosownie do przyznanych uprawnień, wagi i złożoności zasobu lub informacji jest w szczególności 

osobą :  

 decydującą o środkach jego ochrony oraz o jego udostępnianiu; 

 obowiązaną do szacowania ryzyka związanego z danym zasobem lub informacją. 

 

Wykonawca informacji- w niniejszej polityce – osoba wytwarzająca informację prawnie 

chronioną.  

 

Użytkownik informacji - w niniejszej polityce - osoba wykorzystująca  do realizacji zadań 

służbowych informację prawnie chronioną, która nie została przez nią wytworzona. 

 

Wykonawca - w niniejszej polityce – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innych 

umów np. umów o współpracy. 
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Rękojmia zachowania tajemnicy - oznacza spełnienie przez daną osobę ustawowych wymogów 

dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.  

 

Poufność informacji - właściwość polegająca na tym, że informacje nie są udostępniane 

nieuprawnionym osobom lub podmiotom.  

 

Integralność informacji - właściwość polegająca na tym, że informacje nie zostały wcześniej 

celowo lub przypadkowo zmienione lub zniszczone w nieautoryzowany sposób. 

 

Integralność zasobu - właściwość polegająca na tym, że zasób realizuje swoją funkcję 

w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej.  

 

Dostępność zasobu lub informacji - właściwość zasobów lub informacji polegająca na tym, że 

mogą one być dostępne  i  wykorzystywane bez zbędnej zwłoki na żądanie uprawnionej osoby 

lub podmiotu. 

 

Bezpieczeństwo informacji - zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji.  

 

Incydent bezpieczeństwa lub naruszenie ochrony danych osobowych - zdarzenie, które zaistniało 

lub stwarza prawdopodobieństwo zakłócenia działań JKFFV i zagraża bezpieczeństwu zasobów 

lub informacji. W praktyce oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego 

lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawniania 

lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 

 

Usunięcie lub Zniszczenie Informacji. Na żądanie Klienta JKFFV, z chwilą rozwiązania lub 

wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu Umowy, JKF zobowiązany jest zaprzestać posługiwania się 

Informacjami Klienta i odesłać je w sposób i w formacie stosownie wymaganym przez Klienta lub, 

na specjalne żądanie skierowane przez Klienta, JKFFV zobowiązany jest zniszczyć wszelkie 

Informacje Klienta znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą JKFFV. Jeśli JKFFV usuwa dowolny 

zapis papierowy, elektroniczny lub inny zawierający Informacje Klienta, JKFFV zobowiązana jest 

wykonać to poprzez podjęcie wszelkich uzasadnionych działań (w zależności od wrażliwości 

Informacji) w celu zniszczenia Informacji przez: rozerwanie, trwałe usunięcie, rozmagnesowanie 

lub inne zmodyfikowanie Informacji Klienta znajdujących się w tych zapisach w celu 

uniemożliwienia ich odczytania, zrekonstruowania i odszyfrowania. JKFFV zobowiązana jest 

dostarczyć pisemne oświadczenie od pracownika wyższego szczebla Klienta, że Informacje 

Klienta zostały zwrócone lub bezpiecznie zniszczone. 

 

Zagrożenie - potencjalna przyczyna incydentu bezpieczeństwa. 

 

Ryzyko - kombinacja prawdopodobieństwa incydentu bezpieczeństwa i jego konsekwencji (wg 

norm [8.11]). 

 

Szacowanie ryzyka - całościowy proces analizy i oceny ryzyka (wg norm [8.11]). 

 

Zarządzanie ryzykiem - skoordynowane działania kierowania i zarządzania organizacją 

z uwzględnieniem ryzyka, zawiera zwykle szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, 

akceptowanie ryzyka i informowanie o ryzyku (wg norm [8.11]). 

 

2. Rola Zarządu JKF For Value Spółka z o.o. w zapewnianiu bezpieczeństwa  

Zarząd JKF For Value Spółka z o.o. jest właścicielem wszelkich zasobów i informacji stanowiących 

własność Spółki lub powierzonych jej  na podstawie przepisów prawa bądź umów.  
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Stosownie do potrzeb, Zarząd JKF For Value Spółka z o.o. deleguje uprawnienia do 

Odpowiedzialnych poszczególnych zasobów  lub informacji (grup zasobów lub informacji) w 

formie zapisów w wewnętrznych aktach normatywnych lub pełnomocnictwach szczególnych 

chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.  

 

Do kompetencji Zarządu JKF For Value Spółka z o.o. zastrzeżone są następujące przedsięwzięcia: 

a) wyznaczanie osób Odpowiedzialnych dla działów bezpieczeństwa, zasobów i rodzajów 

informacji prawnie chronionych, określonych w pkt. 5 oraz nadawanie im niezbędnych 

uprawnień; 

b) okresowa ocena stanu bezpieczeństwa zasobów i informacji Spółki oraz wyników szacowania 

ryzyka w zakresie bezpieczeństwa najważniejszych zasobów i informacji Spółki;  

c) okresowe przeglądy kierownicze polityki bezpieczeństwa; 

d) nowelizacje RPB, na mocy decyzji Zarządu lub na wniosek właściwego Odpowiedzialna w 

przypadku: zmiany przepisów prawa, istotnych zmian biznesowych, organizacyjnych lub 

techniczno-technologicznych a także wystąpienia nowych zagrożeń; 

e) generalny nadzór nad szkoleniem i uświadamianiem pracowników w zakresie bezpieczeństwa 

danych osobowych i informatycznych. 

 

3. Ogólna organizacja systemu zapewniania bezpieczeństwa w JKF For Value Spółka z o.o. 

3.1 Zasoby i informacje podlegające ochronie 

 

Ochronie w JKF For Value Spółka z o.o. podlegają w szczególności następujące zasoby i 

informacje: życie i zdrowie pracowników oraz przebywających w obiektach JKFFV klientów i 

interesantów, informacje niejawne, infrastruktura krytyczna, biznesowa, dane osobowe, 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zasoby i informacje służące wykonywaniu 

obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, usługi inwentaryzacyjne świadczone 

na rzecz klientów oraz informacje prawnie chronione związane ze świadczeniem tych usług,  w 

tym tajemnica konkurencji. 

3.2 Ochrona życia i zdrowia  

 

JKF For Value Spółka z o.o. przykłada najwyższą wagę do ochrony życia i zdrowia zarówno 

Wykonawców jak i wszystkich osób, które przebywają w obiektach Spółki. Ochrona życia i 

zdrowia pracowników, klientów i interesantów realizowana jest zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi, w tym w szczególności: Regulaminem 

Organizacyjnym JKF For Value Spółka z o.o. i Regulaminem Pracy JKF For Value Spółka z o.o.. 

 

Zarząd JKF For Value Spółka z o.o. oraz personel kierowniczy Spółki nadzoruje proces szkolenia 

i uświadamiania pracowników w zakresie BHP, ppoż. oraz sytuacji kryzysowych. 

 

 

3.3 Ochrona informacji 

 

3.3.1 Informacje niejawne 

 

Informacje niejawne w Spółce obejmują informację mogącą stanowić tajemnicę służbową o 

klauzulach tajności POUFNE. 

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie zaufanej (dającej rękojmię 

zachowania tajemnicy) i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań w 

ramach stosunku pracy albo innych umów.  
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3.3.2 Dane osobowe 

 

Zasady i wymagania  ochrony danych osobowych w Spółce określają  instrukcje zarządzania 

systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych  oraz procedury 

opracowane zgodnie z przepisami prawa  oraz  wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. Dostęp pracowników  Spółki do informacji stanowiących dane osobowe 

jest uprawniony wyłącznie na zasadzie wiedzy niezbędnej do wykonania zadań służbowych po 

spełnieniu wymagań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności 

pracownik musi posiadać upoważnienie nadane przez administratora danych lub osoby przez 

niego upoważnione. 

 

3.3.3 Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

Informacje Spółki jawne z mocy prawa lub zaakceptowane pisemnie (parafowane) do  publikacji 

przez  uprawnioną osobę nie podlegają ochronie.  

Informacjom stanowiącym  tajemnicę przedsiębiorstwa,  stosownie do stopnia ich  wrażliwości  i 

wagi nadaje się klauzule i oznakowanie określające wymagany  poziom  ochrony tych informacji: 

a) wszelkie informacje  wytworzone w Spółce  lub jej przekazane, co do których nie podjęto 

decyzji o publikacji i nie są jawne z mocy prawa – objęte będą klauzulą - Do użytku 

służbowego"; 

b) informacje wytworzone w Spółce  lub jej przekazane, których ujawnienie  mogłoby narazić 

Spółkę na istotne szkody biznesowe lub interesy strategiczne Spółki -  objęte będą klauzulą 

: „Ściśle chronione ” ( w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 t.j. z późn. zm.)”. 

Obowiązkiem Wykonawcy JKFFV,  podejmującego kontakty z partnerem zewnętrznym w 

trakcie których może dojść do ujawnienia tajemnicy JKFFV, jest doprowadzenie do 

podpisania przez tego partnera zobowiązania do zachowania poufności ( umowa o 

poufności, przed udzieleniem jakichkolwiek informacji . 

 
Za nadanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa właściwej klauzuli oraz jej 

oznakowanie odpowiada Wykonawca  informacji, zaś w przypadku wpłynięcia informacji z 

zewnątrz Spółki jej merytoryczny użytkownik.  

Wykonawca informacji, a także jego przełożony w każdym czasie może zmienić klauzulę jak też 

określić, w formie uzupełnienia oznakowania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa o 

czas lub termin, po którym klauzula informacji zostaje obniżona lub zniesiona tzn. informacja staje 

się jawną.  

Nie nadanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa klauzuli informującej o jej statusie 

nie oznacza, że informacja ta nie posiada takiego statusu. Informacja taka podlega nadal 

ochronie prawnej. 

Zasady wytwarzania, oznakowania, udostępniania, przechowywania i niszczenia dokumentów  

tradycyjnych i wymiennych nośników komputerowych zawierających informację stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa określa  procedura ochrony informacji stanowiących  tajemnicę JKF 

For Value Spółka z o.o.. 

 

3.3.4 Inne informacje prawnie chronione 

 

Inne informacje prawnie chronione występujące w JKF For Value Spółka z o.o. chronione są 

zgodnie z właściwymi dla rodzaju tych informacji przepisami prawa. 

 

3.4 Zarządzanie kryzysowe 
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Zarządzanie kryzysowe w JKF For Value Spółka z o.o. realizowane jest  zgodnie z powszechnie 

obowiązującym prawem oraz wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami oraz 

wewnętrznymi aktami normatywnymi Spółki.  

Sytuacją kryzysową w JKF For Value Spółka z o.o. jest zdarzenie lub ciąg zdarzeń, których efektem 

może być: 

a) powstanie strat w zasobach ludzkich lub uszczerbku w zasobach materialnych i wartościach 

niematerialnych JKFFV; 

b) czasowa lub całkowita utrata zdolności JKFFV do wykonywania działalności gospodarczej; 

d) utrata możliwości sprzedaży usług JKFFV. 

W sytuacji kryzysowej obowiązkiem pracowników/wykonawców jest wykonywanie poleceń  

kierującego akcją. 

3.5 Zarządzanie zasobami osobowymi 

 

Dla uzyskania efektów kadrowych przekładających się pozytywnie na poziom bezpieczeństwa 

Spółki wszyscy przełożeni, osoby funkcyjne i wewnętrzne komórki organizacyjne obowiązane są 

do stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi  a w szczególności: 

a) starannej i szczegółowej realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach przepisów ustawy 

Kodeks pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących określonych stanowisk, 

specjalności bądź przewidywanego dostępu do ważnych zasobów lub  informacji prawnie 

chronionych; 

b) kształtowania poprzez stosowne zapisy prawne stosunków będących podstawą świadczenia 

pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo zasobów i informacji Spółki także po ustaniu 

świadczenia pracy; 

c) tworzenia pracownikom/wykonawcom warunków pracy i rozwoju zapewniających ich 

lojalność i identyfikację z dobrem Spółki; 

d) uświadamiania i szkolenia w zakresie zagrożeń, potrzeb i procedur  ochrony  zasobów i 

informacji Spółki  oraz skutecznej motywacji pracowników/wykonawców; 

e) skutecznego  nadzoru oraz kontroli nad przestrzeganiem przepisów i procedur 

bezpieczeństwa przez pracowników/Wykonawców; 

f) efektywnego stosowania pragmatyki dyscyplinarnej oraz ścisłego przestrzeganie prawa w 

połączeniu z konsekwentnym wyciąganiem odpowiedzialności prawnej w przypadku 

naruszenia obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w 

JKFFV. 

3.6 Bezpieczeństwo infrastruktury technicznej, teleinformatycznej i telekomunikacyjnej 

 

Infrastruktura techniczna  i teleinformatyczna( sprzęt komputerowy i do wykonywania usług 

inwentaryzacyjnych) oraz telekomunikacyjna ( telefon, Internet) jest najważniejszym zasobem 

materialnym Spółki zarówno w aspekcie prawnym jak i biznesowym.  

Naruszenie bezpieczeństwa w/w infrastruktury, a w szczególności jej rozległa terytorialnie i długa 

czasowo niedostępność stanowi najpoważniejszą sytuację kryzysową o charakterze technicznym.  

Działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w/w infrastruktury mają najwyższy 

priorytet zaś w sytuacjach kryzysowych priorytet trzeci, po akcjach ratujących życie i zdrowie osób 

oraz ochronie informacji niejawnych. 

 

Firma zewnętrzna obsługująca w zakresie IT oraz wykonawcy  w zakresie umów o współpracy 

obowiązani są do ciągłego, bezpośredniego nadzorowania ich bezpieczeństwa oraz 

prowadzenia bieżących analiz zagrożeń. 

3.7 Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

Infrastruktura teleinformatyczna JKF For Value Spółka z o.o. obejmuje systemy biznesowe, systemy 

zarządzania przedsiębiorstwem, systemy biurowe oraz systemy specjalne. 
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W aspekcie biznesowym szczególnej ochronie w zakresie dostępności i integralności podlegają 

systemy zapewniające sprzedaż usług i przychody. Systemy specjalne oraz systemy zarządzania 

przedsiębiorstwem chronione są zgodnie z przepisami prawa, stosownie do rodzaju tajemnic 

prawnie chronionych w nich przetwarzanych.  

W bezpieczeństwie  systemów biurowych Spółki najistotniejszym jest zapewnienie poufności 

przetwarzanych i przesyłanych informacji.   

Wszystkie systemy teleinformatyczne JKF For Value Spółka z o.o. podlegające ochronie muszą 

posiadać skuteczne i niezawodne mechanizmy zapewniające pełną rozliczalność  i kontrolę 

dostępu. 

Firmy / Wykonawcy odpowiedzialni   za ochronę danych i systemów obowiązani są do bieżącego 

nadzorowania ich bezpieczeństwa oraz prowadzenia analiz zagrożeń. 

3.8 Bezpieczeństwo osób i mienia  

 

W bieżącej działalności  JKFFV działania ukierunkowane na zapewnienie ochrony  życia i zdrowia  

osób traktowane są jako jedno z przedsięwzięć priorytetowych zaś w sytuacjach kryzysowych 

akcje ratowania  życia i zdrowia osób mają priorytet najwyższy. 

 

W majątku Spółki, własnym lub udostępnianym z mocy prawa bądź zawartych umów, występują 

składniki  mienia – zasoby o szczególnie dużej wartości lub zasoby trudne do zastąpienia, 

warunkujące realizację zadań strategicznych Spółki, w szczególności zobowiązań na rzecz 

państwa oraz świadczenia usług inwentaryzacyjnych. Osoby nadzorujące te składniki mienia – 

zasobów obowiązani są do bieżącego nadzorowania ich bezpieczeństwa oraz prowadzenia 

analiz zagrożeń i stosownie do potrzeb wnioskowania o wzmocnienie środków ochrony. 

3.9 Bezpieczeństwo usług zewnętrznych 

 

Podmioty zewnętrzne  świadczące usługi na rzecz JKFFV lub wykonujące czynności związane z 

dostępem do zasobów lub informacji chronionych, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej,  

obowiązane są do przestrzegania uregulowań Spółki dotyczących tych zasobów lub informacji. 

Przestrzeganie uregulowań musi podlegać ścisłej kontroli przez pracowników/wykonawców Spółki 

odpowiedzialnych za daną usługę lub czynności. 

 

Każdy pracownik zaangażowany w relacje z partnerami biznesowymi dostarczającymi Spółce 

usługi zewnętrzne, których nagła niedostępność może wywołać sytuację kryzysową, obowiązany 

jest do szczególnie wnikliwej analizy gwarancji ciągłości tych usług oraz stosownie do 

przeprowadzonego szacowania ryzyka, przygotowania w zakresie swych kompetencji rozwiązań 

awaryjnych zarówno w aspekcie prawnym, jak też materialnym oraz do aktywnego współdziałania z 

innymi osobami zaangażowanymi w ten proces biznesowy. 

3.10 System informowania o incydentach bezpieczeństwa 

 

W JKFFV funkcjonuje system informowania o incydentach bezpieczeństwa naruszających dobro 

Spółki. Każdy pracownik, który powziął informację o incydencie bezpieczeństwa obowiązany jest 

do bezzwłocznego przekazania jej oraz stosownego raportu pisemnego przełożonemu, który 

nadaje mu dalszy bieg.  

 

4. Główne dziedziny wynikające z przepisów prawa i celów  biznesowych JKFFV oraz Osoby 

nadzorujące procesy 
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Zarząd JKFFV jest odpowiedzialny za wszystkie dziedziny bezpieczeństwa wynikających z 

przepisów prawa i celów  biznesowych Spółki. 

Zarząd może upoważnić inne Osoby do stosowania szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem 

Informacji. 

5. Odpowiedzialność pracowników/wykonawców w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 

zasobów i informacji JKF For Value Spółka z o.o.  

 

Każdy pracownik/wykonawca odpowiada za ochronę powierzonych zasobów lub informacji, w 

szczególności prawnie chronionych  jak też podjęcie  działań w przypadku incydentu 

bezpieczeństwa dotyczącego jakichkolwiek zasobów lub informacji prawnie chronionych JKFFV. 

Wyżej wymienione działania określają przepisy prawa, akty normatywne i procedury Spółki a w 

szczególności Regulamin Pracy JKF For Value Spółka z o.o. oraz zobowiązania prawne 

poszczególnych pracowników płynące ze stosunków prawnych łączących ich ze Spółką lub 

umów współpracy. 

 

Nieprzestrzeganie zasad niniejszej polityki i zasad określonych w związanych z nią dokumentach 

traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych zaś 

pracownik ponosić  będzie odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy 

[pkt. 8.7] oraz innych przepisach prawa przewidujących odpowiedzialność za określone 

zachowanie.  

 

Jeżeli postępowanie pracownika/wykonawcy nosi znamiona czynu zabronionego, to oprócz 

odpowiedzialności pracowniczej, podlega on również odpowiedzialności karnej w przypadkach 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. Zarządzanie zmianami i odstępstwa od Ramowej Polityki Bezpieczeństwa JKF For Value Spółka 

z o.o. 

 

Uprawnionym do wprowadzania zmian w Ramowej Polityki Bezpieczeństwa jest wyłącznie Zarząd 

JKF For Value Spółka z o.o. 

 

Zmiany RPB wprowadzane są z inicjatywy własnej Zarządu Spółki lub na wniosek firmy zewnętrznej 

obsługującej infrastrukturę IT,  pracownika/wykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństw.  

Nie rzadziej niż raz do roku dokonywany jest przegląd aktualności RPB, oraz przedstawia Zarządowi 

rekomendację ewentualnych zmian. 

Doraźne odstępstwo od ustaleń RPB może nastąpić jedynie w sytuacji wyższej konieczności 

w sytuacji kryzysowej.  

Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd JKFFV. 

 

7. Wykaz najważniejszych ustaw i norm przywołanych w Ramowej Polityce Bezpieczeństwa 

 

 Akt normatywny 

8.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 t.j. z późn. zm.)  

8.3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 

590) 

8.4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, 

poz.1221 t.j. z późn. zm.) 

8.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156, poz.1118 t.j. z 

późn. zm.) 



 

 

we create new value 

   

  

Dokument JKF For Value nadzorowany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i zgodny z normą ISO 9001 
Dokument Poufny. Jego wzór i treść chroniona prawami autorskimi nie może być wykorzystywana ani udostępniana w 

jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Zarządu JKF For Value Spółka z o.o. © by JKFFV 
Strona 11 z 12 

 

11 

8.6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, 

poz. 1229 t.j. z późn. zm.) 

8.7 Ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 t.j. z późn. 

zm.) 

8.8 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 

196, poz. 1631 t.j. z późn. zm.) 

8.9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 t.j. z późn. zm.) 

8.10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.)   

8.11 Polska Norma: PN- ISO/IEC 27002: 2005; „Technika informatyczna. Praktyczne zasady 

zarządzania bezpieczeństwem informacji” 

8.12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 679/2016 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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Załącznik nr 1 do Ramowej Polityki Bezpieczeństwa JKF For Value Spółka z o.o.  

 
OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania zasad  

Ramowej Polityki Bezpieczeństwa  w JKF For Value Spółka z o.o. 

 

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że: 

 

1.  Zapoznałam/-em    się    z   Ramową  Polityką    Bezpieczeństwa    w JKF For Value Spółka z o.o., 

wprowadzoną Uchwałą Zarządu JKF For Value Spółka z o.o. z  dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz zrozumiałam/-em 

jej zapisy i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wymagań oraz zasad uregulowanych w tym 

dokumencie.  

 

2.  Jestem świadoma/-y, że złamanie obowiązujących w JKF For Value Spółka z o.o.  zasad  bezpieczeństwa 

może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i powodować rozwiązanie 

umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zgodnie z  art. 52  ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 t.j. z późn. zm.). 

 

3. Jestem świadoma/-y, iż w przypadku gdy postępowanie pracownika/wykonawcy nosi znamiona czynu 

zabronionego, to oprócz odpowiedzialności pracowniczej, pracownik podlega również odpowiedzialności 

karnej w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności 

w postanowieniach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.): 

 

a)  art. 265. § 1 i 2, 

Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Jeżeli informację określoną powyżej ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu 

zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

b) art. 266 § 1, 

Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje 

informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością 

publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

 

c) art. 267. § 1, 2 i 3. 

Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, 

podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, 

magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2, 

Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub 

posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym. 

Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony powyżej ujawnia innej osobie. 

 

4. Znane mi są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i jestem 

świadoma/-y odpowiedzialności karnej i cywilnej związanej z ich naruszeniem. 

 
 

Składający Oświadczenie                                   ................................................... 

 
 

Seria i numer  Dowodu Osobistego  oraz  data ważności:               .................................................... 

 

 

Przyjmujący Oświadczenie w  imieniu JKF For Value Spółka z o.o.: .................................................... 

 

 


