
ПОЛІТИКА
БЕЗПЕКИ



Політика безпеки

          Центр соціальних досліджень (далі - ЦСД) є структурним підрозділом
Сумського державного університету (СумДУ) і керується у своїй діяльності
положеннями нормативної бази університету, зокрема Стратегічним
планом розвитку СумДУ, принципами Кодексу корпоративної культури
СумДУ, Кодексу академічної доброчесності.

формування принципів і підходів для створення безпечного
середовища (фізичного, інформаційного, психологічного та
інтелектуального) для співробітників Центру, партнерів та
стейкхолдерів.

Мета політики

    Цільова аудиторія Політики: співробітники Центру, замовники,
партнери, бенефіціари, виконавці.

    У всіх сферах своєї діяльності ЦСД дотримується принципів
неупередженості та нейтральності, якими керуються більшість
організацій освітньої та гуманітарної сфери. У залежності від рівня ризику
в країні застосування стратегії може поєднуватися з заходами захисту
населення. 

         Для ЦСД критично важливими є безпека людини та даних. Безпека
людини розуміється як фізична та психологічна безпека, яка сприяє
здатності повноцінно та ефективно працювати. Безпека даних охоплює як
безпеку інформації, так і технічних засобів (комп’ютерів, серверів,
гаджетів тощо) та процесу збору інформації.
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  Безпека людини в ЦСД забезпечується організаційними,
інфраструктурними та соціальними інструментами. Робота в офісі
можлива виключно при дотриманні всіх актуальних безпекових вимог:
масковий режим та соціальна дистанція при гострій фазі епідемій;
наявність захисних укриттів за місцем роботи; налагоджена антикризова
комунікація між членами команди для оперативного реагування на
надзвичайні ситуації тощо. До соціальних інструментів належать планові
супервізії та заходи з попередження та протидії професійними
вигоранням, а також окремі програми, спрямовані на підтримання
позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 

   Політика захисту даних передбачає використання виключно
ліцензійного програмного забезпечення у процесі роботи Центру. Робоча
документація підлягає обов’язковій цифровізації та шифруванню.

планувати та системно втілювати діяльність, орієнтовану на
виконання  задекларованих положень; 
співпрацювати з питань безпеки з керівництвом університету,
органами влади, іншими установами та зацікавленими сторонами,
створюючи максимально безпечне робоче/навчальне середовище і
врахування потреб співробітників та партнерів; 

Виходячи з викладеного, керівництво кафедри та Центру декларує
пріоритетність безпекових питань та врахування можливих ризиків і бере на

себе наступні зобов’язання:
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постійно підвищувати чутливість у питаннях дотримання безпеки, у
т.ч. через проведення цільових заходів та підтримання волонтерських
ініціатив; 
не допускати проведення досліджень і розробок, процеси виконання
яких, або використання результатів яких можуть призвести до
безпекових ризиків або ж потенційно завдати шкоди співробітникам,
замовникам чи партнерам;                     
забезпечувати поширення важливої інформації, а також результатів
власних досліджень та налагоджувати комунікацію між членами
команди для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

        Політика безпеки є продуктом спільного обговорення та схвалення
співробітниками Центру і повинна враховуватися ними в своїй поточній
діяльності.

    Політика безпеки є публічним документом і є доступною для
ознайомлення зацікавлених сторін.

          Політика безпеки за потреби може переглядатися та доповнюватись
в межах визначених загальних положень та принципів. 
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