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Nadzór nad fundacją Veracity sprawuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Fundacja Veracity to synergia wiedzy, 

doświadczeń i energii kilkunastu najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ciągłości 
działania i efektywnego zarządzania.  

 

  
 

 

 

 „Bezpieczna Przychodnia” to znak, że przychodnia jest bezpieczna, 

wiarygodna i efektywnie zarządzana. To także gwarancja przejrzystości 

i etyki działania oraz poszanowania praw pacjentów. 

 

 

 

 

 

 

Dzięki certyfikacji Przychodnia 

otrzymuje: 

 

Niezależne potwierdzenie zgodności 

z wymaganiami prawa 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa 

Informację zwrotną o niezbędnych 

działaniach do podjęcia w celu 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 

i zarządzania 

Informacje o nowych zagrożeniach 

i wymaganiach dla plac. medycznych  

Uwiarygodnienie podejmowanych 

działań w zakresie bezpieczeństwa

  

Certyfikacja Veracity dla Pacjenta 

to: 

 

 

Gwarancja bezpieczeństwa 

i poufności 

Gwarancja właściwej komunikacji 

Gwarancja właściwego wyboru 

przychodni 

Gwarancja zadowolenia 
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Pakiet certyfikacyjny 

 

CERTYFIKAT I ZNAK „BEZPIECZNA PRZYCHODNIA” 

 

 

Doskonałe narzędzie budowy wizerunku , reputacji 
i komunikacji z pacjentem potwierdzające spełnienie 

najwyższych standardów bezpieczeństwa, organizacji 

i zarządzania. 

 

 

RAPORT Z AUDYTU 

 

Nasi klienci otrzymają kompleksową informację 

zwrotną z audytu zawierającą wykaz wskazówek 

i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu 

podnoszenia poziomu efektywności organizacji 

i bezpieczeństwa, opartych o wskazania 

międzynarodowych standardów w tym m. in. 

ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także 

dobrych praktyk w zakresie prowadzenia placówki 

medycznej. 

 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI 

 

Eksperci fundacji zweryfikują, czy klient prowadzi 
działalność zgodnie z polskim i unijnym prawem 

z szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie 
danych osobowych, Ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, Ustawy w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania , a także pozostałych regulacji 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
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WZÓR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Przy każdej certyfikacji „Bezpieczna Przychodnia” 

wraz z raportem z audytu nasi klienci otrzymają 

kompletny wzór dokumentacji wypełniającej 

wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. 

Przychodnia posiadająca te dokumenty zminimalizuje 

groźbę kary jaką może nałożyć Generalny Inspektor 

Danych Osobowych w przypadku kontroli. Obecne 

wartość kary łącznie może wynieść do 200 000 PLN 

dla przychodni i do 50 000 PLN dla osoby 

nią zarządzającej. 

 

PAKIET MARKETINGOWY 

 

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanym 

przychodniom drukowane materiały promocyjne, własną 

podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, 

nazwę, odnośnik do jej witryny internetowej, certyfikat 

w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, 

w którym przychodnia wzięła udział. 

„Bezpieczne Przychodnie” są także promowane 

na stronach Internetowych fundacji poprzez 

umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach 

promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez 

fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, 

szkoleń i konkursów. 

 

GWARANCJA POUFNOŚCI 

 

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie 

certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów 

naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione 

lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich 

zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy 

jej realizacji. 
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Kontakt 

+48 61 646 08 23 
(Poniedziałek – Piątek godz. 9:00 – 16:00) 

 

e-mail: fundacja@veracity.pl
 

 
 

www.veracity.pl  
ul. św Marcin 29/8 

61-806 Poznań 

NIP: 783-168-64-17 
REGON: 302041910 
KRS: 0000411050 

Numer konta bankowego: 
Alior Bank 

29 2490 0005 0000 4530 2874 2309 

 
 
 

Wybrane firmy i organizacje, które są bezpieczne, rzetelne i właściwie zarządzane: 
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