POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
AIRCOM AUTOMOTIVE jest uznanym dostawcą części i komponentów - partnerem producentów samochodów na rynku
europejskim. Podstawą naszego sukcesu jest współpraca oparta na indywidualnym podejściu i zasadach partnerstwa.
Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowych i profesjonalnych usług w zakresie projektowania, produkcji
i montażu komponentów oraz systemów kompresorów pneumatycznych, a także rozwój szeroko rozumianej sztucznej
inteligencji w pojazdach, czyli oprogramowania i systemów wspomagania jazdy, przy zachowaniu pełnej ochrony
powierzonych nam informacji.

Nasze podejście do bezpieczeństwa informacji
Nasza polityka bezpieczeństwa informacji jest oparta na trzech podstawowych zasadach:
• Przy planowaniu i realizacji procesów identyfikujemy potencjalne ryzyka utraty poufności, dostępności
i integralności informacji i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym ryzykom,
• Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji, tak aby
wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów
i stron zainteresowanych,
• Wsłuchujemy się w potrzeby i wymagania naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania, również
w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Powyższe zasady bezpieczeństwa informacji realizujemy poprzez:
• Wdrażanie nowoczesnych technologii IT w zakresie bezpieczeństwa i systemów informatycznych,
• Zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych nam informacji poprzez postępowanie
z informacjami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa, wymaganiami Klientów i wymaganiami
procedur SZBI,
• Systematyczne szkolenie pracowników Spółki w zakresie bezpieczeństwa informacji,
• Uświadamianie
pracownikom
znaczenia
ich
pracy
i
znaczenia
ich
osobistego
wkładu
w efektywność SZBI, jak również konsekwencji działań niezgodnych z wymaganiami SZBI
i przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych,
• Udokumentowany
proces
zarządzania
incydentami
i
ciągłością
działania
w
odniesieniu
do bezpieczeństwa informacji,
• Monitorowanie funkcjonowania SZBI i ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń,
• Regularną ocenę niniejszej polityki, realizacji celów SZBI i planów postępowania z ryzykiem pod względem zgodności
z kierunkiem strategicznym Spółki.

Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa informacji
Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.

Odpowiedzialność
Każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych mu
informacji.
Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji spoczywa na Kierownictwie firmy.
Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
oraz celami niniejszej polityki.
Niniejsza polityka bezpieczeństwa informacji jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz
stron zainteresowanych.
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