POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Głównym celem działalności Loyalty Point Sp. z o.o. jest dostarczenie naszym klientom
oprogramowania w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najlepszej jakości i zachowaniu
bezpieczeństwa danych.
Celem wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
Informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:
• będzie gwarantem pełnej ochrony danych własnych i Klientów oraz ciągłość procesu ich
przetwarzania,
• zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji
chronionych oraz jawnych,
• zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we
wszystkich systemach jej przetwarzania,
• maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z
celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę
organizacji,
• zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
• zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa organizacji i
jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji,
• zapewnieni wysoką jakość produktów dla klientów.
Powyższe cele realizowane są poprzez:
• wyznaczenie struktury organizacyjnej zapewniającej optymalny podział i koordynację zadań i
odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji;
• wyznaczenie właścicieli dla kluczowych aktywów przetwarzających informację, którzy
zobowiązani są do zapewnienia im możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
• przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników cząstkowych polityk i procedur
opisanych w dokumentacji ZSZ,
• podziale informacji na klasy i przyporządkowanie im zasad postępowania,
• określeniu zasad przetwarzania informacji, w tym stref, w których może się ono odbywać,
• przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby
w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,
• ciągłe doskonalenie SZBI funkcjonującego w organizacji zgodnie z wymaganiami: prawnymi,
normy PN-ISO/IEC 27001:2014, normy PN EN ISO 9001:2015 i innymi,
• ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
• nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, a także zaangażowanie pracowników w tworzenie
produktów spełniających wymagania klienta.
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