Wrocław, 10.09.2019 r.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji EUROIMPEX S.A.
Misją EUROIMPEX SA jest świadczenie profesjonalnych usług w dziedzinie projektowania, produkcji,
sprzedaży, wdrażania, integracji, audytów i usług wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania
i systemów informatycznych służących do monitorowania i zarządzania wydrukami i urządzeniami
drukującymi, z zachowaniem kompleksowej ochrony powierzonych nam informacji dotyczących
naszych Klientów oraz innych stron zainteresowanych.
Ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie udokumentowanego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej „SZBI”) jest strategiczną decyzją Spółki i celem
strategicznym Spółki i daje zainteresowanym stronom pewność, że ryzyko w odniesieniu do
bezpieczeństwa informacji jest odpowiednio zarządzane.
Powyższy cel strategiczny realizujemy poprzez:


Zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych nam informacji poprzez
postępowanie z informacjami zgodne z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa
i wymaganiami procedur SZBI,



Stałe spełnianie wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz mających zastosowanie przepisów
i umów dotyczących bezpieczeństwa informacji,



Opracowanie i stosowanie dokumentacji SZBI opisującej wdrożone środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie informacji odbywało się w sposób zapewniający poufność,
dostępność i integralność powierzonych nam informacji oraz zgodnie z przepisami prawa
i umowami, i aby móc to wykazać. Dokumenty te są w razie potrzeby uaktualniane,



Uwzględnianie ochrony w fazie projektowania oraz stosowanie domyślnej ochrony danych,



Integrację SZBI z funkcjonującymi Spółce procesami biznesowymi, certyfikowanym Systemem
Zarządzania Jakością opartym o wymagania normy ISO 9001 i ogólną strukturą zarządzania,



Uświadamianie pracownikom znaczenia ich pracy i znaczenia ich osobistego wkładu
w skuteczność SZBI, jak również konsekwencji działań niezgodnych z wymaganiami SZBI,



Systematyczne szkolenie pracowników Spółki w zakresie bezpieczeństwa informacji,



Zlokalizowanie naszych serwerów w profesjonalnych Data Center,



Przeprowadzanie ocen ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w zaplanowanych odstępach
czasu oraz gdy występują lub są planowane zmiany mające wpływ na SZBI,
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Udokumentowany proces zarządzania incydentami i ciągłością działania w odniesieniu
do bezpieczeństwa informacji,



Regularną ocenę niniejszej polityki, realizacji celów SZBI i planów postępowania z ryzykiem
pod względem zgodności z kierunkiem strategicznym Spółki,



Monitorowanie funkcjonowania SZBI i ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń,



Zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków do doskonalenia SZBI,



Wykorzystywanie szans i możliwości na dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

Zobowiązujemy się do spełnienia mających zastosowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa
informacji oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Spółki.

W oparciu o ramy niniejszej polityki kierownictwo zapewnia zasoby wystarczające dla skutecznego
funkcjonowania SZBI i ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące bezpieczeństwa
informacji. Nasi pracownicy znają i stosują niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz zasady
zawarte w dokumentacji SZBI. Bezpieczeństwo informacji ma duże znaczenie dla przyszłości firmy
i dlatego realizacja wymagań SZBI jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
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