Politika bezpečnosti inform ací THHK

TEPELNÉ
ETEL\EnvJrvuAF
HoSPoDÁŘSTVí HRADEc KRÁLoVÉ, a.s.

závazek vedení organizace
Organizace se zavazuje, že bude prosazovat tuto politiku a to zejména touto činností:

-

provádí pravidelné monitorovánía vyhodnocování bezpečnostníchrizik a p ijímá odpovídající
opat enívedoucí k omezeníjejich vlivu,

provádíopat enívedoucí k neustálému zlepšování bezpečnosti informací, tj. zabezpečenívčasné
dostupnosti, zamezení nežádoucí modifikace, zneužitínebo ztráty informací,
zpťrsob zpracování informacídefinuje souborem vnit ních p edplsťr a dokumentovanlich postup
které prosazuje a sděluje všem zaměstnanc m,

dbá na to, aby náklady na bezpečnostníbyly vynakládány efektivně, tj. odpovídaly vriznamu
ceně informací.

,

a

od povědnost zaměstnanc

-

Každ zaměstnanec, kterému byl umožněn p ístup k informačním prost edk m pro pot eby
vlikonu pracovní činnosti, p ebírá odpovědnost za bezpečnénakládánís těmito prost edky a za
ochranu informací ve své prisobnosti.
Stanovená, p ijatá a schváIená politika a souvisejícíbezpečnostnídokumentace je závazná pro
všechny uživatele s p ístupem k informacím, a to bez ohledu na zastávanou funkci, pozici či roIi v
Organizaci.

Všichni uživatelénesou v souladu s platnou legislativou a p edpisy sv j díl zodpovědnosti za
dodržení,resp. porušenípravidel, s nimiž byli seznámeni.
Všichni zaměstnancijsou povinni p edepsanlim zpťrsobem reagovat na závady, poruchy a
bezpečnostníincidenty, které se vyskytnou a upozornit na ně v souladu s p íslušnmi vnit ními

p edpisy.

H|avní zásadv práce s informacemi a

-

zp sob ieiich zabezpečení

osobních dajťt v sou]adu s platnou legislativou,
prosazovat systém ízenéhop ístupu k |nformacím,

zajistit ochranu

vytvá et a

začleňovat zabezpečeníinformacído odpovědnosti za práci,
zajišťovat vzdělávánía zvyšováníkvalifikace zaměstnancrj v oblasti bezpečnosti informací,

provádět stálou identifikaci bezpečnostních incident a p
bezpečnosti informací

ijímat činná opat ení pro zlepšování

prosazovat bezpeČnostní pravidla pro p enosná počítačovázaYízenía jiné nosiče informací,
zajiŠťovatpravidelné zálohovánídat a ty ukládat na bezpečnémmístě,
zajišťovat polltiku bezpečnéhopracoviště,
zajišťovat spolehlivou kontro!u celé integrity počítačové
sítě.

V Hradci Králové dne 18. 5. 2018

ing. Ji íSeid!er, Ph.D.

manažer lSMSí,.
p edseda p edstavenstva
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polečnostj* zapsána v obclrodním rejst íku
vedeném Kra.jsk m soudem
v Htadci Kró|ové,

oddíl , vlr:žka 1765

