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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa: 

Laboratoria Medyczne OPTIMED 
Kuriata, Wroński sp. z o.o.  

 
   

ul. Daszyńskiego 31 A, 11-400 Kętrzyn, Polska 

 

  

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:  

ISO/IEC 27001:2013 
BS EN ISO/IEC 27001: 2017 
 
 

 

Numer Zatwierdzenia: ISO/IEC 27001 – 00033381 

 
Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są odpowiednie 
lokalizacje. 

 

Zakres zatwierdzenia: 

 

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI oraz danych osobowych pracowników i pacjentów przetwarzanych w ramach 
zarządzania grupą laboratoriów analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług laboratoryjnych na rzecz pacjentów 
lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021. 
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Lokalizacja Zakres 

 

Laboratorium Centralne  

ul. Daszyńskiego 31 A, 11-400 Kętrzyn, Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 

 

Laboratorium SPB/SPBM  

ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, 

Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 
 

Laboratorium SPG  

ul. Wraszawska 41, 11-500 Giżycko, Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 
 

Laboratorium SPK  

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn, 

Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  
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Lokalizacja Zakres 

 

Laboratorium SPM  

ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo, Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 
 

Laboratorium SPR  

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 
 

Laboratorium SPW  

ul. 3-Maja 17, 11-600 Węgorzewo, Polska 

ISO/IEC 27001:2013  

Ochrona danych biznesowych organizacji i klientów LSI 
oraz danych osobowych pracowników i pacjentów 
przetwarzanych w ramach zarządzania grupą laboratoriów 
analitycznych i mikrobiologicznych oraz świadczenia usług 
laboratoryjnych na rzecz pacjentów lecznictwa 
zamkniętego, otwartego oraz pacjentów indywidualnych. 
Zgodnie z Deklaracją Stosowania wersja 1 z 7.09.2021.  

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 


