Politika IMS
Prioritou společnosti EUROSEAL a.s. je splnění očekávání zákazníků, tzn. garance špičkového
produktu v krátké dodací lhůtě, a navázání trvalých vzájemně prospěšných vztahů. Udržení a
zlepšení pozice společnosti na trhu vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací.
Základním předpokladem úspěchu společnosti je neustálé zlepšování procesů a poskytovaných
produktů a služeb, jakož i řízení a rozhodování na základě analýz dat a faktů.
Politika a Cíle IMS tvoří rámec pro stanovování dílčích cílů společnosti ve všech oblastech její
činnosti.

Politika kvality
•

Cílem společnosti při řízení a provádění veškerých činností ve společnosti je vždy plné uspokojení potřeb
zákazníků.

•

Každý zaměstnanec společnosti je přesvědčen o významu kvality prováděných činností a jejího vlivu na
prosperitu společnosti, zná své postavení i svoji odpovědnost v zavedeném systému zabezpečování kvality.

•

Veškeré změny v organizaci a řízení směřují ke zlepšení kvality všech činností a procesů ve prospěch vyššího
uspokojení potřeb našich zákazníků.

•

Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance, ztotožnění s politikou a významem kvality, jakož i
dodržování systémem kvality stanovených postupů je zárukou úspěchu společnosti.

•

Zavedený systém zabezpečování kvality je nutné trvale zkvalitňovat tak, aby byl účinným nástrojem pro
zvyšování efektivnosti všech procesů v naší společnosti.

Politika bezpečnosti informací
•

Politiku bezpečnosti informací tvoří rámec pro cíle společnosti směřující k maximální ochraně dat, údajů a
informací zákazníků, společnosti a třetích stran.

•

Společnost identifikuje možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití,
poškození či ztrátu.

•

Společnost na základě míry rizik přijímá příslušná opatření ke zvládání rizik.

•

Společnost respektujeme právní předpisy a ostatní požadavky, včetně smluvních bezpečnostních požadavků.

•

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.

•

Základní a dlouhodobé cíle politiky bezpečnosti informací zajišťují integritu, důvěrnost a dostupnost informací,
majetku a procesů.
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