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ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

НА НЕТЕРА ЕООД

Основната цел на управлението на сигурността на информацията, 
информационните технологии и предоставяне на ИТ услуги е да се осигури целостта и 
поверителността на информацията, както тази на дружеството така и на 
клиентите, да се осигури непрекъсваемост на бизнес процесите и повишено внимание 
към всеки детайл по време на дейностите по консултиране, проектиране, 
изграждане, внедряване, предоставяне и поддръжка на системи и решения в
областта на телекомуникациите, радио и сателитни свързаности, аудио и 
видео услуги, колокация, IT услуги, облачни услуги, мрежова 
инфраструктура, управляеми услуги и мрежова сигурност.

Цел по осигуряване на сигурността на информацията, информационните 
технологии и услуги на НЕТЕРА ЕООД е и определяне на нейните рискове, свързани с 
контекста на организацията и активи и защитата им от вътрешни, външни, 
предумишлени и случайни заплахи.

Политиката по сигурност на информацията гарантира, че:

 контекстът на организацията и всички външни и вътрешни въпроси са 
определени;

 Всякакви промени в контекста на организацията и всички външни и 
вътрешни въпроси се взимат в предвид;

 всички изисквания на организацията и заинтересованите страни, 
свързани с управлението на сигурността на информацията, са 
разгледани;

 Целостта на информацията се поддържа;

 Наличността на информацията по всички процеси се поддържа;

 Информацията е предпазена от неоторизиран достъп;

 Поверителността на информацията е осигурена;

 Критериите за оценяване на рисковете са определени, както е и оценена
вероятността от възникване на заплахи и тежестта на тяхното 
въздействие за активите на фирмата, спрямо които е определено 
нивото на приемлив риск;

 Нормативните и вътрешно фирмени изисквания по сигурност на 
информацията се изпълняват;

 Разработени са процедури и инструкции за изпълнение на Политиката по 
сигурност на информацията;

 Осигурено е обучение по управление на сигурността на информацията и 
управление на ИТ услуги на всички служители;

 Всички съществуващи и потенциални пробиви ще бъдат съобщавани на 
Представителя на ръководството и съответните отговорни служители
по управление и сигурност и ще бъдат щателно разследвани;
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Ръководителите на структурните звена и Групата по управление и сигурност 
са отговорни за внедряването, поддържането и непрекъснатото подобрение на 
Политиката по сигурност на информацията, Системата за управление и осигуряват 
пълна подкрепа.

Всички ръководители са пряко отговорни за внедряването на Политиката по
сигурност на информацията и гарантират нейното изпълнение от всички подчинени.

Изпълнението на Политиката по сигурност на информацията е задължително
за всички служители на НЕТЕРА ЕООД.

Политиката  по  сигурност  на  информацията  се  преглежда  минимум  веднъж
годишно, при провеждане на прегледа от ръководството.

При  необходимост  или  поискване,  политиката  за  предоставя  и  на  външни
заинтересовани страни.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, като Управител на НЕТЕРА ЕООД,

Декларирам  личното си  участие  и  отговорност за  изпълнение  на  обявената
Политика  за  управление  на  сигурността  на  информацията, относно  защитата  от
всички възможни рискове и свързаните с тях информационни активи от вътрешни,
външни, предумишлени и случайни заплахи.

05.02.2018  Управител: ………………………….

София /Н. Дилков/
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