
Politika bezpečnosti informací EUROSEAL a.s.

Společnost EUROSEAL a.s. vydává pro zabezpečení systému managementu bezpečnosti informací
(ISMS) daného normou ISO/IEC 27001:2014 tuto politiku společnosti.

Udržení a zlepšení pozice společnosti na trhu vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací.
Z  tohoto  důvodu  jsme  se  rozhodli  zavést,  provozovat,  monitorovat,  přezkoumávat,  udržovat  a
soustavně  zlepšovat  systém managementu  bezpečnosti  informací  dle  požadavků  ČSN  ISO/IEC
27001.

Definovali  jsme  si  tuto  politiku  ISMS,  která  tvoří  rámec  pro  naše  cíle  směřující  k  maximální
ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace a třetích stran.

Identifikovali  jsme  možná  rizika,  která  mohou  narušit  bezpečnost  informací  a  způsobit  jejich
zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání rizik.
Respektujeme zákonné a  regulatorní  požadavky a smluvní  bezpečnostní  závazky.  Pro uplatnění
požadavků  na  bezpečnost  informací  jsme  vytvořili  příslušnou  interní  dokumentaci,  kterou
dodržujeme.

Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií organizace, její organizací a vycházíme z procesu
managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim
zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich
data, údaje a informace.

EUROSEAL a.s.:

Společnost EUROSEAL a.s. působí na trhu bezpečnostních plomb již více než 20 let. Za tu dobu se
podařilo  vyvinout  vlastní  vysoce  technicky  vyspělé  produkty,  které  splňují  ty  nejnáročnější
požadavky  na  bezpečnost.  Naše  výrobky  mají  originální  tvary  a  důmyslné  technické  řešení
zabezpečení  proti  neoprávněné manipulaci  a  naleznou své uplatnění  všude tam, kde je  potřeba
zajistit identifikaci pokusu o otevření. Společnost neustále pracuje na vývoji nových produktů a
aktivně vyhledává moderní způsoby řešení potřeb svých zákazníků. Pro zajištění kvality, přesnosti
výroby  a  značení  má  zavedený  a  pravidelně  udržovaný  systém řízení  kvality  dle  normy  ISO
9001:2009  a  nově  také  systémy  řízení  bezpečnosti  informací  dle  ISO  27001:2014.  Prioritou
společnosti EUROSEAL a.s je garance špičkového produktu v krátké dodací lhůtě.
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