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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв Украiни ,,Про iнформацiю", кПро
захист персональних даних>, положень I]ивiльного кодексу Украiни.

1.2. Ще Положення затверджено з метою охорони i захисту конфiденцiйностi
iнформацii, що мiстить вiдомостi про фiзичну особу, а також iнформацii, доступ до якоi
обмежено фiзичною або юридичною особото, KpiM суб'сктiв владних повноважень, а також з
метою регулювання доступу до даноi iнформацii, iT надання та передачi.

1.3. Конфiденцiйнiсть iнформацii - властивiсть iнформацii бути захищеною вiд
несанкцiонованого ознайомлення.

|.4, Конфiденцiйною е iнформацiя про фiзичну особу, а також iнформацiя, доступ до
якоi обметtено фiзичною або юридичноrо особою, ttрiм суб'ектiв владних повнова}кень.

1.5. Iнформацiя про фiзичну особу (персональнi данi) - вiдомостi чи сукупнiсть
вiдомостей про фiзичну особу, яка iдентифiкована або Moxte бути конкретно iдентифiкована.

1.6. Що конфiденцiйноi iнформацii про фiзичну особу нале}кать, зокрема, данi про ii
нацiональнiсть, ocBiTy, сiмейний стан, релiгiйнi переконання, стан здоров'я, а також адреса,
дата i мiсце народження.

1.7. Первинними джерелами вiдомостей про фiзичну особу е: виданi на it iм'я
документи; пiдписанi нею докумеFIти; вiдомостi, яlti особа надас про себе.

1.8. Не допускаються збирання, зберiгання, використання та поширення
конфiденцiйноi iнформацiТ про особу без iT згоди, KpiM випадкiв, визначених законом, i лише
в iHTepecax нацiональноi безпеки, еlсономiчного добробуту та захисту прав людини.

1.9. Конфiденцiйна iнформацiя може rтоширюватися за бажанням (згодою) вiдповiдноi
особи у визначеному нею порядку вiдповiдно до передбачених нею умов, а також в iнших
випадках, визначених законом.

1.10.Кохtному забезпечуеться вiльний доступ до iнформацiТ, яка стосусться його
о собисто, ttрiм випадкiв, передбачених законом.

2. порядок рЕ€стрАцIi, зБЕрIгАння, використАння, нАдАI-Iня тА
ОБЛIКУ КОНФIДЕНЦIЙНОi IНФОРМАЦIi

2.1 Паперовi та електроннi HociT, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю (докул,lенти,
дискети i т. iH.) повиннi зберiгатись в неробочий час тiльtси в сейфах або скриньках, що
зачиняються.

2.2 При роботi з електронними або паперовими носiями без попередньоi згоди з
tсерiвництвом Медичних центрiв кСвропейський радiологiчний центр Jф7), кСвропейський
радiологiчний центр Jф8) ТОВ кГемо Медика XapKiB> (далi Медичнi центри), не
допускаеться:

2.2.1.Знiмати копii з паперових або електронних rrociiB, що мiстять конфiденцiйну
iнформацiю, виносити оригiнали або копii цих HociiB за межi Медичних центрiв, передавати
ik спiвробiтникам Медичtлих центрiв та iншим особам, що не MaIoTb доступу до
rсонфiденцiйноi irrф ормацii;

2.2,2. Робити виписки з док}ментiв, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю, передавати
ix спiвробiтникам Медичних центрiв та iншим особам, що не мають доступу до
конфiденцiйноi iнформацii;

2,2.З. Ознайомлювати спiвробiтникiв Медичних центрiв та iнших осiб, що не мають
доступу до конфiденцiйноI iнформацii з вiдомостями, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю
Медичних центрiв;

2,2.4. Знищувати паперовi Hocii, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю Медичних
центрiв.



2.з. порядок доступу до персональних даних TpeTix осiб визначаеТЬСЯ }МОВаМИ ЗГОДИ

суб'екта пaрсопuп"них даних, наданоi власником персональних даних на обробку Цих даних,

або вiдповiдно до вимог закону.
2,5. Паперовi та електроннi Hocii, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю Медичних

центрiв, 1aou,yri передаватись спiвробiтникам Медичних центрiв та iншим особам, що не

мають доступу до конфiденцiйноi iнформацii, тiльки за попередньот письмовоi згоди з

директором ТоВ кГемо Медика XapKiB> пiд розписку.' 
2.в. Вiдомостi, що станоВлять конфiденцiйнУ iнформацiю Медичних центрiв Mo}ItyTb

надаватися виключно директором ТоВ <Гемо Медика XapKiB> або особами, що його

замiняютЬ, лише на письмОву та законнО обrрунтованУ вимогУ представникiв органiв

дертtавноi виконавчоi влади, контролюючих та правоохоронних органiв,

2.1 облiк паперових та електронних носiiв, що мiстять конфiденЦiйну iнфОрмацiЮ

МедичниХ центрiв, веде упоВновarкена директорОм ТоВ <ГемО Медика XapKiB> особа у
вiдповiдностi з правилами дiловодства.

2,.8. в разi отримання запиту (письмового, усного, по електроннiЙ поштi) на

iнформаuiю, 
"nu 

.runou"ru конфiденцiйнУ iнформацiю, вiд пацiентiв, а також органiв

дерхtавноi влади чи мiсцевого самоврядування, працiвниrс зобов'язаний :

2.8.t З'ясувати У пацiента або представника державного органу необхiднiсть отримання

TaKoi iнформацiТ (з чим пов'язаний та чим законно обГрунтований такий запит; обсяг

iнформацii, яка повинна мiститися у вiдповiдi);
2.8,2, Повiдомити про такий запит rсерiвlтика, який повноважниЙ прийнятИ рiшення прО

надання такоi iнформацiТ;
2.8.з. Отримати згоду директора на розповсIодження iнформацii, що мiстить

конфiденцiйну iнформацiю, а також узгодити змiст i обсяг iнформацii, яка буде надаватися.

3. ВIДПОВIДДЛЪНIСТЬ ЗД ПОРУШВННЯ ВИМОГ ПРО ОХОРОНУ
КОНФIДЕНЦIЙНОТ IНФ ОРМАЦIi

3.1 Вiдповiдальнiсть за забезпечення ефективного захисту конфiденцiйноi iнформаuiТ

покладаеться на директора ТоВ кГемо Медика XapKiB>. оотаннiй повиFIен органiзовувати

виконаннЯ встановлеНого поряДку доступу та захисту iнформацii. Працiвники Медичних

центрiв, адмiнiстраuii беруть на себе вiдповiднi зобов'язання щодо зберiгання в таемницi

вiдомостей, до яких встановлIоеться обмехсений доступ i яlсi iм cTaIoTb вiдомi у зв'язку з

виконанням своiх посадових обов'язlсiв. BoHpt вiдповiдають за дотримання встановлеI]ого

порядку роботи з такими вiдомостями, незаконний збiр та розголошенFIя вiдомостей, що

.ru"o"nniu lсонфiденцiйну iнформацiЮ Медичних центрiв, адмiнiстрацiТ, iнших вiддiлiв.

З.2 Порушення законодавства Украiни про iнформацiю тягне за собоЮ дисциплiнарну,

цивiльно-правовУ, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законами

Украiни.
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