NEN 7510 Sağlıkta Bilgi Güvenliği

Sağlık endüstrisindeki kuruluşlar genellikle hastalara ilişkin önemli - hassas verileri saklar ve işlerler; NEN 7510
sertifikası, bu verilerin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olabilir ve müşterilerinize bilgi güvenliği konusunda hassas
olduğunuzu gösterir.
Bu standart Hollanda'da , tedarikçiler de dahil olmak üzere sağlık bilgileriyle çalışan herhangi bir kuruluş için uygulanabilirdir.
Hollanda normu NEN 7510, hasta verilerinin uygun, güvenilir ve eksiksiz olması gereken sağlık sektörü için özel olarak bilgi güvenliği
gereksinimlerini ortaya koymaktadır. NEN 7510, ISO 27001 ile yakından ilişkilidir, ancak özellikle sağlık sektörüne uyarlanmıştır.
NEN 7510, ISO 27001 ve ISO 27002 veri güvenliği standartlarına dayanarak, Hollanda sağlık sektöründeki uygulamalara odaklanan
bir bilgi güvenliği çerçevesi ortaya koymaktadır. Belgelendirme ile, hastalarla ilgili bilgileri koruyabilir, böylece verilerin bütünlüğünü,
hastanın sağlığını ve imajınızı koruyabilirsiniz.

Ne bilmek istiyorsunuz?
Sağlık sektöründeki bilgi güvenliği, hastaları korumak ve tedaviye ilişkin gizli verilerin uygun şekilde saklanması hayati öneme
sahiptir. Sağlık hizmeti veren veya sağlık hizmeti sektöründe çalışan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısı iseniz ve Bilgi güvenliği
risklerini yönetmek istiyorsanız NEN 7510 size yardımcı olabilir.

Kiwa ile sertifikalanmak
Hastaların mümkün olan en iyi bakımı almaları ve yeni tedavilerin yöntemleri için sağlık sektöründe hep daha fazla veri üretilmekte,
işlenmekte ve depolanmaktadır ve hastalar, bilgilerinin güvenli olduğunu bilmek isterler, bu nedenle sağlık sektörü endüstrisindeki
herhangi bir organizasyon için veri riski yönetimi hayati önem taşır. NEN 7510 sertifikası, Hollanda sağlık sektöründeki bilgi
yönetimine sağlam yaklaşımınızı göstererek, hastalarınızın bilgilerinin güvende olduğunu gösterir.
Kiwa, Hollanda'da NEN 7510 sertifikası vermek için akredite tek kurumdur. Bizimle iş ortaklığı yaparak, NEN 7510'un faydasını en üst
düzeye çıkararak, hastalarınızın veri ve bilgilerini korumak için güvenlik risklerinizi yönetebilir, böylece güven ve destekleyici sağlık
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hizmeti sağlayabilirsiniz.

USP'si / faydaları
Hasta bilgilerini koruyun - riskleri yönetmenize ve süreçleri iyileştirmenize yardımcı olarak NEN 7510, hastalarınızın gizli
verilerini korumanıza izin verir.
Saygınlığınızı geliştirin - NEN 7510 sertifikası, verilerinizi koruma ve itibarınızı artırma ile ilgili adımları attığınızı gösterir.
Mali cezalardan kaçının - NEN 7510 ile riskleri yöneterek, veri ihlali olasılığını azaltabilirsiniz, bu nedenle cezalardan ve tazminat
taleplerinden kaçınabilirsiniz.
Bilgileri güvenli bir şekilde paylaşın - NEN 7510 ile süreçlerinizin iş ortakları ve tedarikçiler ile hassas bilgi alışverişi için
yeterince güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.
Düzenlemelere uyun - NEN 7510, hasta verileri yönetmeliklerine uymanızı sağlamaya yardımcı olur.
Rekabet gücünü arttırın - NEN 7510 sertifikası, rakiplerinden farklılaşmanıza ve güvenlik standartlarına olan bağlılığınızı
göstermenize yardımcı olur.
İlişkilerinizi güçlendirin - NEN 7510 ile, hastalarınızın verilerini ciddiye aldığınızı gösterebilirsiniz.
Riskleri azaltın - güvenlik riskleriniz hakkında bilgi verirken, NEN 7510 verileri korumanıza ve ihlal riskini azaltmanıza yardımcı
olur.
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