
BEzPEČ KA INFoRMACí sPoLEčNosT! sToKVlS Promi s.r.o.
Naše společnost Stokvis Promi s,r.o. je předním výrobcem samo|epicích pásek skupiny Stokvis Tapes, která provozuje 20
výrobních závodů po celém světě. Náš tým vybudoval silná partnerství se všemi hlavními automobilovými výrobci a jejich
dodavateli, a proto je naší povinností provozovat kvalitní systém řízení bezpečnosti informací.

Obecným cílem systému řizení bezpečnosti informací je zajistit spolehlivost a bezpečnost informačních technologií
provozovaných pro podporu činností organizace a manipulaci informací v listinné formě. Hlavním cílem je zajistit
bezpečnost citlivých informací z pozice dodavatele a poskytovatele služeb v automobilovém průmyslu, Systém řízení
bezpečnosti informacíje zaveden v souladu s ceňifikacíTlSAX.

U zaměstnanců soustavně upevňujeme vědomí informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Zajišťujeme jejich
systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Zachovávat a trvale chránit aktiva a osobní údaje je věcí všech našich
zaměstnanců.

Nepřetržitě posuzujeme a hodnotíme rizika v oblasti bezpečnosti informací a ochraně dat a přijímáme opatření k odstranění
nebo minimalizaci těchto rizik (Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládání rizik).

K zajištění ochrany provozovaných informačních systémů a systému řízení bezpečnosti informacíjednou ročně provádíme
pravidelný audit bezpečnosti informací.

Usilujeme o neustálé zlepšování řízení bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů, trvalou ochranu svých aktiv ařízení
bezpečnosti událostí a incidentů.

Opakovaně provádíme přezkoumánísystému řízení bezpečnosti informacís cílem zajistit účelnost, adekvátnost
a efektivnost tohoto systému v naší společnosti. Přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací zároveň uvádí
možnosti zlepšení a návrh změn v tomto systému.

V rámci našeho podnikání respektujeme a dodržujeme relevantní právní požadavky, smluvní bezpečnostní závazky,
požadavky zainteresovaných stran pro oblast bezpečnosti informací a ochranu osobních údajů.

TOKVIS TAPES

Společnost STOKVlS Promi s.r.o. se zavazuje podporovat zavedení a provoz systému managementu bezpečnosti
informací a to:

/ stanovením Bezpečnostní politiky informací / zajištěním potřebných zdrojů
organizace / stanovením kritérií pro akceptaci rizik a tolerovanou

/ stanovením cílů systému řízení bezpečnosti úroveň rizika
informací a plánu na jejich dosažení / zajištěním provádění interních auditů

/ stanovením rolí, povinností a odpovědností v oblasti / prováděním hodnocení stavu bezpečnosti
bezpečnosti informací prostřednictvím přezkoumání systému řízení

/ propagací významu plnění cílů bezpečnosti v rámci bezpečnosti informací vedením organizace
naší společnosti a systematické školení / neustálým zlepšováním řízení bezpečnosti informací
zaměstnanců
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