CASE STUDY

GYNCENTRUM
KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ

Klinika „GynCentrum” to wiodący w Polsce ośrodek zajmujący się leczeniem niepłodności, diagnostyką
prenatalną oraz ginekologią plastyczną. Poza działalnością medyczną Klinika GynCentrum specjalizuje się
w prowadzeniu badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych oraz biotechnologicznych, a także
w ramach Akredytowanego Ośrodka Szkoleniowego, organizuje staże dla specjalistów z dziedziny
ginekologii i położnictwa.

Wdrożone rozwiązanie
Na sukces i skuteczność działań GynCentrum bardzo duży wpływ ma zaufanie pacjentów. Dlatego jednym
z naszych priorytetów jest ochrona danych oraz informacji jakimi dzielą się z nami pacjenci. W każdym
przypadku są to dane niezwykle wrażliwe: nie tylko dane osobowe, medyczne ale również historie par, które
powierzają nam swoje marzenia o posiadaniu potomstwa. Oczywistym jest zatem, że znalezienie najlepszego
rozwiązania chroniącego wymienione dane było kluczowe dla kliniki, a spełnienie wymogów rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie w maju 2018 r. to niezbędne minimum.
„Gyncentrum zgłosiło się do nas z prośbą o przedstawienie kompleksowego rozwiązania, które pozwoli zabezpieczyć
Klinikę przed wyciekiem danych. Mówiąc o danych mamy na myśli dane osobowe, w tym dane wrażliwe pacjentów ale
również dane osobowe pracowników, mailingowe bazy danych, obowiązujące w Klinice procesy i procedury, poufne
raporty i wyniki badań klinicznych. Wdrożenie Safetica pozwoliło na przeprowadzenie audytu i wylistowanie wszystkich
potencjalnych ryzyk, a następnie na wprowadzeniu kompletnej ochrony przed wyciekiem danych.”
Mateusz Piątek / Product Manager Safetica w DAGMA Bezpieczeństwo IT
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Opinia użytkownika
„Na co dzień nasi pracownicy zarówno administracyjni jak i kadra lekarzy specjalistów, ma dostęp do danych wrażliwych
naszych pacjentów. Są to dane osobowe, dane o stanie zdrowia, wyniki badań, wywiady psychologiczne. Dzięki
rozwiązaniu Safetica, jako osoba odpowiedzialna w Klinice za ochronę tych danych mogę decydować w jaki sposób
i przez kogo poszczególne dane mogą być przetwarzane, gdzie i komu udostępniane. Działania pracowników są
raportowane, a dane pacjentów bezpieczne.”
Paweł Czerwiński / właściciel GynCentrum

Wnioski po wdrożeniu
Safetica spełniła wszystkie wymagania kliniki Gincentrum dotyczące ochrony przed wyciekiem danych,
a wdrożenie rozwiązania w trzech lokalizacjach odbyło się szybko i sprawnie dzięki konsoli, której jedną
z funkcjonalności jest centralne zarządzanie. Z kolei dzięki możliwości centralnego zarządzania Bitlockerem,
które daje Safetica mamy pewność, że nawet w przypadku niespodziewanych zdarzeń – dane w GynCentrum
objęte są ochroną.

Safetica Technologies to firma specjalizująca się w dziedzinie bezpieczeństwa IT i producent oprogramowania chroniącego firmy przed
negatywnymi skutkami ludzkich pomyłek - zarówno tych celowych i złośliwych, jak i wynikających z nieostrożności. Flagowym produktem
firmy jest oprogramowanie Safetica - pierwsze na świecie rozwiązanie, oferujące firmom kompleksową ochronę przed skutkami ludzkich
błędów. Safetica chroni firmy przed konsekwencjami wycieków danych. Partnerami Safetica Technologies są integratorzy oraz globalni
producenci i dostawcy rozwiązań antywirusowych. Produkty Safetica razem z pełnym wsparciem technicznym dostępne są w ponad
50 krajach świata, na 5 kontynentach. Dystrybutorem rozwiązań SAFETICA na terenie Polski jest firma DAGMA Bezpieczeństwo IT.
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