Poolicy fö
ör info
ormattionssäkerh
heten
på M
Munka folkh
högskola

Fastsställd av styyrelsen 200
08-12-16
e viktig straategisk resurrs för Munka folkhögsko
ola. Säker occh tillförlitlig
g
Inforrmation är en
inforrmation är vääsentlig för att skolan skka uppnå sin
na verksamh
hetsmål.
kolas person
nal och kurssdeltagare beehöver tillgång till rätt in
nformation vid
v
Munka folkhögsk
s uppfylla krav på inteegritet, sekre
etess samt en
nkel och efffektiv
rätt tiillfälle. Inforrmationen ska
komm
munikation inom folkhö
ögskolans ollika verksam
mheter. Sam
mhället har krrav i form avv
lagarr och förordn
ningar.
Mål
olas arbete m
med informaationssäkerh
het är att skyydda såväl sk
kolans
Måleet för Munkaa folkhögsko
verkssamhet som dess person
nal och kurssdeltagare mot
m avbrott i information
nsflödet sam
mt
föreb
bygga och beegränsa skad
dor till följd av oönskadee händelser.
nition
Defin
Med information
nssäkerhet menar
m
vi skyydd av inform
mation och information
i
nssystem. Sk
kyddet
uppfylla folkh
högskolans krav på ansvvar, sekretesss, tillgänglighet, kvaliteet och spårbaarhet.
ska u
Skyddet omfattarr dels åtgärd
der för den teekniska miljön och desss användnin
ng (IT-säkerh
het),
m anknyter till
t bestämm
melser bland andra tryck
kfrihetsförorddningen,
dels ååtgärder som
sekreetesslagen, personuppgi
p
ift och arkivllagstiftningeen (allmän informationsssäkerhet).
Omffattning
Alla ffolkhögskolaans verksam
mheter, dess medarbetarre och kursdeltagare skaa följa dennaa
policyy för inform
mationssäkerrhet med tilllhörande rik
ktlinjer och anvisningar.
a
Det gäller också
o
tillfällligt anställd
da, förtroend
devalda och aalla typer av samarbetsp
partners.
Policcyn omfattarr all hanterin
ng och lagrin
ng av inform
mation från utvecklingsa
u
arbete till
arkivvering. Skydd
det omfattarr all informaation oavsettt hur den hanteras och llagras.
Genoomförande
För aatt uppnå måålet med infformationssääkerhet strävvar Munka folkhögskola
f
a efter att:
• göra info
ormationen tillgänglig fför dem som
m är behöriga
a
• förhindrra obehörig åtkomst
å
till iinformation
n
• uppfylla kraven på sekretess
• se till attt information
n inte förvan
nskas
• uppfylla krav i lagar och avtal
• upprättaa, underhållaa och testa pplaner mot avvbrott i informationsflöddet
• se till attt alla som om
mfattas av deenna policy har tillräckliig förståelsee för och kun
nskap
om inforrmationssäk
kerhet för attt kunna gen
nomföra sina
a arbetsupp--gifter på ett
säkert säätt
• se till attt alla inciden
nter för inforrmationssäk
kerheten rap
pporteras och
h följs upp
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Valett av skyddsåttgärder ska anpassas
a
tilll verksamheeten. De ska också baserras på de
konsekvenser som bristandee säkerhet kaan medföra för folkhögsskolans ekon
nomi, anseende,
ursdeltagare.
persoonal eller ku
ngar för info
formationssääkerhet ska finnas
f
på
Policcy, riktlinjer och anvisnin
Folkb
bildningsnättet under po
olicydokumeent.
Ansvvar
Inforrmationssäk
kerheten är ett
e gemensam
mt ansvar fö
ör hela organ
nisationen.
• Styre
relsen har det övergripan
nde ansvarett för informa
ationssäkerh
heten
• Folk
khögskolans IT-teknikerr ska leda arb
betet kring in
nformationsssäkerhet occh
ansvvarar för att denna
d
policyy följs upp samt ger råd och vägledn
ning för dess
införrande och haar rapporterringsskyldigh
het till rekto
or
• Linjeeledare/filial
alföreståndarre och serviccechef är anssvariga för aatt denna pollicy
med
d tillhörande riktlinjer occh anvisning
gar följs inom
m sina respeektive
ansvvarsområden
n
• Varje
je medarbetaare och kurssdeltagare ärr ansvarig för att efterlevva denna pollicy
och folkhögskola
f
ans övriga reegelverk för information
nssäkerhet
nvisningar in
nom områdeet för inform
mationssäkerrhet:
Riktliinjer och an
- PUL – personuppgifftslagen: dellegation – peersonuppgifftsombud
- Regler fö
ör tillgång tiill skolans daatornätverk
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