Политика по сигурността на информацията
Предназначение
С Политиката по сигурността на информацията Съветът на директорите цели да приобщи “ГАРБ
Аудиенс Межърмент България” АД към основните ценности и принципи, постановени в Насоките за
сигурността на информационните системи и мрежи - Към култура на сигурност на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие.
· осведоменост
Персоналът, клиентите, доставчиците, подизпълнителите и всички останали участници в обмена на
информация следва да са наясно с необходимостта от сигурност на информационните системи и
мрежи и да допринасят за повишаване на сигурността.
· отговорност
Всички участници в информационния обмен са отговорни за сигурността на информационните
системи и мрежи.
· реакция
Всички участници в информационния обмен трябва да действат своевременно и да си сътрудничат
за предотвратяване, разкриване и реагиране на инциденти по сигурността.
· оценка на риска
Рисковете за сигурността на информацията следва да бъдат оценявани.
· проектиране и внедряване на сигурността
Сигурността следва да бъде включвана като съществен елемент в информационните системи и
мрежи.
· управление на сигурността
Сигурността следва да бъде постигана чрез прилагането на цялостен подход за управление.
· преоценка
Сигурността на информационните системи и мрежи следва да бъде преразглеждана и
преоценявана, като при необходимост бъдат внасяни изменения в Политиката, процедурите,
практиките и мерките.
Реализирането на тази Политика е от особена важност за осигуряването на правилното и
непрекъсваемото осъществяване на предлаганите и предоставяните информационни услуги.
С Политиката по сигурността на информацията “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД цели да
постигне:
· защита на информацията от неразрешен достъп;
· запазване на поверителността на информацията;
· недопускане разкриване на информация на неоправомощени лица, дори в следствие на
небрежност или на случайна грешка;
· запазване на информацията непокътната от неразрешени промени;
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· предоставяне на информацията на оправомощените лица винаги, когато им потрябва;
· по-точно спазване на нормативната уредба;
· разработване, прилагане и практическа проверка на плановете за непрекъсваемост на
сигурността;
· обучение по сигурността на информацията на всички участници в информационния обмен;
· документиране и проучване на всяко съмнение за нарушение на сигурността на информацията.
Приложимост
С тази Политика Съветът на директорите изразява своята решимост за въвеждане на цялостна
система за предпазване на информацията и свързаните с нея активи от всякакви заплахи, както
външни така и вътрешни, независимо от това дали са нарочни или неволни, в офиса и в
датацентъра на “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД,
изнесените работни места, както и навсякъде, където се намира информация и свързаните с нея
активи на Дружеството.
Целият персонал на “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД е отговорен за прилагането на тази
Политика.
Съветът на директорите се ангажира да осигурява необходимите ресурси и ще подпомага усилията
на всеки участник в информационния обмен за постигането на тази Политика.
Основни аспекти
Основните направления на сигурността на информацията, в които тази Политика ще търси
реализация са:
· предпазване на информацията, явяваща се собственост на клиентите или на други трети лица;
· предпазване на личните данни;
· предпазване на информационните активи на Дружеството;
· осигуряване на доверие сред всички заинтересовани лица за надеждността на управлението на
информацията.
Задачи
Съветът на директорите е възложил на Изпълнителния директор да организира изпълнението на
следните задачи:
· Определяне на информацията и свързаните с нея активи, техните уязвимости и заплахите на които
те могат да бъдат изложени и точното оценяване на рисковете;
· Осигуряване на съответствие спрямо изискванията на:
o Конституцията, законите, наредбите към тях и другите приложими нормативни актове;
o сключените договори и приетите изисквания на клиентите и подизпълнителите;
o всички вътрешни правила на “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД;
o международните стандарти от фамилията ISO/IEC27ххх.
· Издаване на Цели по сигурността на информацията, в които да залегнат основните критерии за
приемливост при оценяване на рисковете;
· Управление на рисковете за сигурността на информацията в установените граници на
приемливост;
· Контрол на дейността на “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД с цел прилагането на тази
Политика и регулярно отчитане на състоянието и изпълнението й в хода на Прегледа на Единната
система за управление на качеството и сигурността на информацията.
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Основни направления
За осъществяването на тази Политика следва да се разработят правила за прилагането й в следните
области:
· физическа сигурност;
· контрол на достъпа до системите и данните;
· образование и обучение по сигурност;
· частни и публични електронни мрежи, системи и съобщения;
· правила на поведение на участниците в информационния обмен;
· резервни копия на данни;
· мобилни устройства;
· съхранение и унищожаване на поверителна информация;
· защита от зловреден код;
· планиране на непрекъсваемостта на сигурността на информацията;
· взаимоотношения с:
o клиенти;
o доставчици и подизпълнители;
o други заинтересовани лица;
o органи на държавната и местната власт.
Отговорности
С тази Политика Съветът на директорите поема своята отговорност да възлага и да изисква пълното
прилагане на залегналите в нея
принципи за управление на сигурността на информацията в “ГАРБ Аудиенс Межърмент България”
АД. Съветът на директорите ще преглежда редовно тази Политика и при необходимост ще я
актуализира, за да осигури, че тя е подходяща за изпълняваните дейности и продължава да
способства за надеждната защита на информацията при пълно спазване на всички приложими
нормативни и доброволно приети изисквания
Изпълнителният директор е призван да реализира тази Политика чрез въвеждане и прилагане на
необходимите правила, които се документират в Наръчника, Процедурите, Правилниците и
Инструкциите и другите вътрешни актове на Дружеството.
Всички участници в информационния обмен са длъжни:
· да спазват правилата, указани във документацията на Единната система за управление на
качеството и сигурността на информацията и другите вътрешни актове на Дружеството;
· да съдействат с личен принос за осъществяването на тази Политика;
· да докладват за наблюдавани слабости в сигурността на информацията.
По всички въпроси относно тази Политика заинтересованите лица следва да се обръщат към
Изпълнителния директор, чиито разяснения и указания са задължителни за спазване при
осъществяване на информационен обмен с “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД.

гр. София

Председател:

12.01.2015 г.

(Камелия Калайджиева)
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