
Oferta Cyber Security
Usługi Cyberbezpieczeństwa dla szpitali  
i przemysłu farmaceutycznego 

Cyberbezpieczeństwo obejmuje szereg pojęć związanych z zapewnianiem ochrony 
przestrzeni przetwarzania informacji i zachodzących interakcji w sieciach teleinforma-
tycznych. Oferta jest odpowiedzią na rosnące znaczenie danych przechowywanych cyfrowo 
oraz obowiązek, jaki nakłada ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. Skupia się ona na krajowym syste-
mie cyberbezpieczeństwa i jest skierowana do przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, 
m.in. branżę ochrony zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny). Wykonanie audytu 
oraz stworzenie polityki bezpieczeństwa jest obowiązkiem, który wiąże się z wdrożeniem usług 
cyberbezpieczeństwa.

Za niedostosowanie się do zasad wyznaczonych przez ustawę grozi kara 
nawet do 150 000 zł.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ AF: 
▲  Uniknięcie kary ustawowej 
▲ Bezpieczeństwo ludzkie i uniknięcie sytu-

acji kryzysowej
▲  Reputacja marki i  minimalizowanie ryzyka

▲  Uniknięcie kosztów wycieku danych  
i obsługi sytuacji kryzysowej

▲  Zabezpieczenie systemów teleinforma-
tycznych i przed wyciekiem danych

 

www.GrupaAF.pl
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1. Analiza zgodności z ustawą
Jest elementem obowiązkowym dla podmiotów, których dotyczy ustawa. Ekspert Cyberbezpieczeństwa wraz  
z pracownikami Klienta określa procedury, co usprawnia obieg pracy i dokumentów oraz opracowuje raport zawie-
rający wytyczne do wdrożenia.

Zakres usług
przewiduje realizacje wymagań ustawy o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Art. 73 ust. 1), 
co oznacza analizę ryzyka, adekwatności środków 
organizacyjnych i technicznych zapewniających 

bezpieczeństwo oraz podatności systemów infor-
matycznych. Ponadto obejmuje opracowanie 
dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa 
(Art. 10 ust. 1).

KORZYŚCI:
▲ Uniknięcie kary ustawowej
▲ Reputacja marki
▲ Cykliczny przegląd rejestru ryzyka i jego  

aktualizacja 

▲ Analiza obecnie stosowanych mechanizmów 
bezpieczeństwa

▲ Sporządzenie wytycznych podnoszących 
bezpieczeństwo sieci

▲ Przygotowanie dokumentacji wymaganej ustawą

2. Opracowanie polityki bezpieczeństwa
Stworzenie jej wynika z przeprowadzonego wcześniej audytu. Posiadanie dokumentu polityki bezpieczeństwa jest 
kluczowe dla dalszego wdrożenia procesów bezpieczeństwa.

Zakres usług
obejmuje opracowanie procedury zgłaszania incy-
dentów, opracowanie i nadzór nad dokumentacją 
dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informatycz-
nego, opracowanie procedury wykrywania i usuwania 

podatności systemu informatycznego (Art. 73 ust. 1). 
Można dołączyć usługę skanowania podatności ( jej 
realizacja wymaga zakupu licencji).

KORZYŚCI:
▲ Uniknięcie kary ustawowej
▲ Uniknięcie kosztów wycieku danych i obsługi sytu-

acji kryzysowej
▲ Bezpieczeństwo ludzkie
▲ Reputacja marki i minimalizowanie ryzyka

▲ Uniknięcie kosztów wycieku danych i obsługi 
sytuacji kryzysowej

▲ Zabezpieczenie systemów teleinformatycznych 
 i przed wyciekiem danych

USŁUGI

www.GrupaAF.pl
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3. Security Operations Center
SOC to jednostka organizacyjna w firmach odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów IT. Główne zadania jej 
pracowników to identyfikacja i obsługa incydentów, zarządzanie podatnościami, operacyjne zarządzanie i wyko-
rzystanie technologii bezpieczeństwa IT oraz analiza ryzyka z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Zakres usług
składa się z analizy ryzyka z obszaru cyberbezpieczeństwa, identyfikacji i obsługi incydentów, zarządzania podat-
nościami, operacyjnego zarządzania i wykorzystania technologii bezpieczeństwa IT.

KORZYŚCI:
▲ Stały 24/7 monitoring obecnego stanu cyberbezpie-

czeństwa firmy przez linię wsparcia Tier I
▲ Natychmiastowa, wstępna analiza pakietów w przy-

padku wykrycia anomalii przez linię wsparcia Tier I
▲ Szczegółowa analiza podejrzanej aktywności siecio-

wej przez linię wsparcia Tier II 

▲ Natychmiastowa reakcja na wykryte i potwier-
dzone anomalie przez linię wsparcie Tier II

▲ Opracowanie koncepcji usunięcia podatności  
i przekazanie gotowego do implementacji rozwią-
zania pracownikom linii wsparcia Tier III 

USŁUGI

www.GrupaAF.pl
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Grupa AF sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się spółka. Główny zakres działań to kreowanie internetowego wizerunku 
firm poprzez projektowanie dostępnych stron internetowych (WCAG 2.1), platform e-learningowych oraz stron dla 
deweloperów nieruchomości. Jako agencja składająca się w dużej mierze z osób z niepełnosprawnością, włączając  
w to samego założyciela, promuje ich wizerunek, jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku.

Fundacja Biznes Bez Barier
Organizacja pozarządowa, której statutowym celem jest promocja i aktywizacja zawodowa osób z różnymi dysfunk-
cjami zdrowotnymi. Wspiera osoby z niepełnosprawnością w rozwoju kompetencji i umiejętności, które znacząco 
zwiększają ich szansę na zatrudnienie. Instytucja wspiera inicjatywy i projekty promujące społeczną otwartość na 
osoby z niepełnosprawnościami. Znając problemy ich codziennego życia, przeprowadza audyty architektoniczne – pod 
kątem dostępności instytucji publicznych oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji życia publicznego 
– których celem jest stworzenie warunków do swobodnego korzystania z zasobów cyfrowych. Wiek, stan zdrowia, 
rodzaj niepełnosprawności, poziom zamożności czy inne kryteria nie mają tu żadnego znaczenia. Fundacja dla klien-
tów zewnętrznych przeprowadza rekrutacje osób z niepełnosprawnością na różne stanowiska, pomagając im tym 
samym w odnalezieniu się na rynku pracy. 

www.GrupaAF.pl

Adrian Furman 
Prezes Grupy AF sp. z o.o. - największej w Polsce firmy zatrudniającej specjalistów z niepełnosprawnością. 
W Stanach Zjednoczonych założył spółkę Poland IT-Lab LLC. Obie specjalizują się w branży IT i konsultingu 

biznesowym. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami w zakresie komunikacji 
cyfrowej i we wdrażaniu nowych technologii. Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, 

FedEx, 4F i Asseco. Kieruje też firmą konsultingową AF Atlantic Trade sp. z o.o., która pomaga 
polskim i amerykańskim przedsiębiorcom pozyskiwać nowe rynki zbytu.

Przez media nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu.  

Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na otwartym 
rynku pracy stała się jego misją i motorem napędzającym działalność biznesową. Dlatego powo-

łał do życia Fundację Biznes Bez Barier, która jest swoistym Think Tankiem w zakresie szeroko 
rozumianej dostępności; przeprowadza audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i apli-
kacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. Fundacja pomaga też osobom 

z niepełnosprawnościami wejść na otwarty rynek pracy, poprzez świadczenie usług rekrutacji dla 
podmiotów komercyjnych.

Występuje jako ekspert na biznesowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami w Europie, Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie, min: Kongres 60 Milionów w Berlinie i Nowym Jorku, Quo Vadis Conferences Canada  
w Toronto czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.
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Zaufali nam

+ 200 FIRM

Kontakt
Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej marce? Skontaktuj się z nami!

Opiekunowie oferty:

Biuro:
Wrocław
Sky Tower
ul. Gwiaździsta 62 12/2
(adres rejestrowy)

+48 71 307 15 03 BOK@GrupaAF.pl www.GrupaAF.pl

Piotr Bolek
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego
(+48) 795 578 342
p.bolek@GrupaAF.pl

Łukasz Pelc
Dyrektor Działu Realizacji i Komunikacji
(+48) 530 275 519
l.pelc@GrupaAF.pl

www.GrupaAF.pl


