A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKÁJA
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: SZTNH) tevékenysége jellegéből
fakadóan kiemelt követelménynek tekinti a rábízott információk biztonságos kezelését,
az információk és a kezelésükhöz szükséges eszközök bizalmasságának,
sértetlenségének, rendelkezésre állásának folyamatos fenntartását, megóvását,
biztonságos informatikai rendszerekkel való támogatását.
Az információbiztonsági rendszer kiterjed az SZTNH üzletmenet-folytonosságának
biztosítására, az általa kezelt és előállított adatállományok biztonságára, ügyfelei és
munkatársai adatainak védelmére, a használt épületek, irodák, berendezések és informatikai
rendszerek kezelésére.
Az SZTNH alapvető stratégiai célja, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénnyel, az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletével (GDPR) és az ISO 27001 információbiztonság irányítási szabvány
követelményeivel összhangban olyan hatékony információbiztonsági és adatvédelmi rendszert
működtessen, amely az elektronikus információs rendszereinek üzemeltetése, használata,
fejlesztése során egyaránt védi és szolgálja az SZTNH, valamint ügyfélkörének érdekeit.
A kitűzött célok elérése érdekében tett intézkedések:
-

Az információbiztonsági intézkedések középpontjában a megelőzés áll, ezért az
SZTNH évente felülvizsgálja és értékeli az információbiztonsági kockázatok
kezelését, a feltárt veszélyforrások elhárítására, illetve csökkentésére megfelelő
intézkedéseket tesz és folyamatosan törekszik annak biztosítására, hogy a
veszélyforrások és azok potenciális hatása a működését érdemben ne befolyásolják.

-

Az SZTNH vezetősége a mindenkori Információbiztonsági Szabályzat által követeli
meg, hogy a munkatársak megértsék az információbiztonság fontosságát és az azzal
kapcsolatos feladataik fontosságát, munkájukat felelősségük teljes tudatában végezzék
mind az adatok és információk védelme, mind az adatvagyon gondozása tekintetében.

-

Az SZTNH működése során folyamatosan értékeli az általa kezelt adatvagyon szerepét
és egyben törekszik az egyes adatállományok besorolásának megfelelő fizikai, logikai
és adminisztratív védelmi kontrollok megvalósítására és fejlesztésére, a vonatkozó
szabályozások mentén.

-

Az SZTNH az információbiztonság folyamatos fejlesztése érdekében olyan innovatív,
ugyanakkor jól bevált, piacvezető technológiai védelmi megoldások bevezetésére és
működtetésére törekszik, melyek az intézményi digitalizációs fejlesztések
előrehaladásával hosszútávon is képesek garantálni az SZTNH adatvagyonának
védelmét, illetve a hivatali folyamatok biztonságos és zavartalan működését.
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