Rozhodnutí ředitele Ro – 13/20 – Stanovení integrované politiky

STANOVENÍ INTEGROVANÉ POLITIKY
Základní orientace společnosti:
-

udržet a spravovat integrovaný systém řízení a dále ho rozvíjet,
dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem produktů ve
svém oboru, u kterého bude vytvořen pocit jistoty, jak pro zákazníka, tak i pro pracovníka společnosti.
maximálně chránit životní prostředí.
společnost si je vědoma svých environmentálních aspektů a trvalým cílem je snižování negativních dopadů
na životní prostředí.
ochrana zdraví při práci a požární ochrana je řízená jak u zaměstnanců, tak i u spolupracujících osob.
pro ochranu svých i svěřených informací je vybudován, udržuje se a rozvíjí systém řízení bezpečnosti
informací, který vychází z cílů a z určených a ohodnocených rizik.
pro dodržování a zvyšování úrovně poskytovaných služeb společnost udržuje a rozvíjí systém řízení
managementu služeb (SMS).
bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému
zlepšování systému managementu bezpečnosti informací u celé organizace;
bude uplatňovat politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na
požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran;

Angažovanost vedení:
-

vedení společnosti se plně ztotožňuje s principy neustálého zvyšování efektivnosti integrovaného systému
řízení a zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu a bezpečnost informací v celé společnosti,
vedení společnosti je odpovědné za kvalitu produktů a poskytovaných služeb a vytváří potřebné organizační,
personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj integrovaného systému řízení.

Angažovanost pracovníků:
-

zabezpečování kvality a bezpečnosti námi poskytovaných produktů a služeb je úkolem všech pracovníků
společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující kvalitu.

Vztah k zákazníkům:
-

hlavním cílem naší společnosti je maximální uspokojování zákazníků produkty a službami, které svou vysokou
úrovní splní nebo předčí jejich požadavky.

-

bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním
partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Vztah k dodavatelům:
-

významnou spoluúčast na tvorbě produktů a poskytování služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme
aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.
bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a
třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení organizace na současném trhu.

Vztah k vlastním pracovníkům:
-

vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku pracovníků, aby byli
způsobilí plnit všechny požadavky této integrované politiky.

Přitom neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy.
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