Politika zagotavljanja varovanja informacij za
obdobje 2020–2024
IZJAVA VODSTVA
ATE Globalis d.o.o. je vodilni ponudnik jezikovnih storitev na področju prevajanja in tolmačenja, vključno z
lokalizacijo, storitvami namiznega založništva in jezikovnimi tečaji.
Vodstvo podjetja je to politiko zagotavljanja varovanja informacij razglasilo za okvir usmeritve družbe na
področju varovanja informacij. Namen vodstva je podpirati zastavljene cilje in načela te politike.
CILJI VARNOSTNE POLITIKE
Naš glavni cilj je zagotavljati zasebnost, celovitost in razpoložljivost naših podatkov in podatkov strank, da
se zagotovi brezhibno in tekoče izvajanje naših poslovnih dejavnosti. S to politiko svojim poslovnim
partnerjem, zaposlenim, javni in državni upravi ter splošni javnosti zagotavljamo, da je celotno podjetje
pripravljeno na učinkovito varovanje informacij ter opredmetenih in neopredmetenih sredstev, s katerimi
upravljamo v skladu z veljavnimi zakonodajnimi zahtevami v državah, kjer poslujemo, in svojimi pravilniki
o varovanju.
CERTIFIKAT VARNOSTNE POLITIKE
Za izvajanje te politike je družba uvedla sistem vodenja varovanja informacij v skladu s standardom
ISO/IEC 27001:2013. To je mednarodni standard za sisteme za upravljanje z informacijsko varnostjo.
Zagotavlja varnost v primeru varnostnih groženj kot so kibernetska kriminaliteta, zloraba osebnih
podatkov, vandalizem/terorizem, požar/škoda, zloraba in kraja podatkov/napad z računalniškim virusom.
NAČELA INFORMACIJSKE VARNOSTI
Zavezujemo se:
 da bomo upoštevali zakonodajo na področju informacijske varnosti v vseh državah, kjer naša družba
deluje, in delovali skladno z njo;
 da bomo zagotavljali razpoložljivost informacij ob času in na mestu, ko bo to potrebno, vendar bodo
te informacije na voljo samo tistim osebam, ki jih potrebujejo za svoje delo, in tako ohranjali zaupnost
informacij glede na določene kategorije – javne, interne, zaupne, osebne.
 da bomo upravljali celovitost informacij skozi njihovo celotno življenjsko dobo od nastanka,
prek širjenja in uporabe do odstranitve;
 da bomo izobraževali in usposabljali svoje zaposlene, dobavitelje in partnerje na področju
informacijske varnosti. Kršitev pravil informacijske varnosti se smatra kot groba kršitev internih
predpisov in pogodbenih razmerij;
 k oblikovanju ukrepov varovanja na osnovi načel resnosti tveganja, in sicer ob upoštevanju možnih
učinkov in stroškov izvajanja;
 k povečanju učinkovitosti sistema varovanja informacij z rednimi nadzori in pregledi tveganj ter z
upravljanjem varnostnih vprašanj in dogodkov s popravnimi in preprečevalnimi ukrepi.
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