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INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA

„Squalio Lietuva“ – programinės įrangos pardavimų ir priežiūros srityje 14 metų sėkmingai
dirbanti įmonė, Latvijos įmonės dukterinė įmonė.
„Squalio Lietuva“ pagrindinė veikla – licenzijuotos programinės įrangos pardavimas, diegimas ir
priežiūra, duomenų apsaugos procesų vertinimas ir priežiūra pagal BDAR reikalavimus, licenzijavimo
atitikties vertinimas.
Įmonės vadovybė, siekdama apsaugoti ir neprarasti svarbios informacijos, išvengti
konfidencialios informacijos viešinimo, naudojamos informacijos turinio tyčinio ar netyčinio keitimo,
tinkamos informacijos neradimo laiku, taip pat siekdama apsaugoti savo pagrindinį turtą, nusprendė
įdiegti informacijos saugumo valdymo sistemą (toliau – ISVS).
Įdiegta ISVS pagrįsta rizikos valdymu, planuojama, kontroliuojama ir gerinama vadovaujantis EN
ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimais ir veiklai taikomais teisės aktų reikalavimais.

„Squalio Lietuva“ užtikrina savo tiekiamų paslaugų ir produktų kokybę bei valdo IS riziką,
vadovaudamasi sekančiais principais:
•

Užtikrindama profesionalų, naujausias technologijas atitinkančių paslaugų ir produktų
teikimą saugiai, laiku ir tenkinant kliento reikalavimus, rasdama tinkamiausią balansą
tarp paslaugų kokybės reikalavimų ir kliento poreikių;

•

Tinkamai ir efektyviai valdydama IS;

•

Laikydamasi EN ISO/IEC 27001:2017 standarto, kitų taikomų teisės aktų reikalavimų,
vadovaudamasi geriausiomis praktikomis;

•

Skatindama ir stiprindama darbuotojų tarpe tokias vertybes kaip atsakomybė už
informacijos konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, bendradarbiavimas, nuolatinis
tobulėjimas, dėmesys rezultatui ir taikomiems reikalavimams;

•

Stiprindama ir modernizuodama vidinius IS valdymo procesus, metodus, praktikas,
diegdama moderniausius IS valdymo IT įrankius;

•

Reguliariai peržiūrėdama ir gerindama ISVS bei užtikrindama jog veikla atitinka klientų,
suinteresuotų šalių poreikius ir mūsų strateginius tikslus.

Įmonės IS tikslai:
•

Užtikrinti IS tęstinumo valdymą;

•

Sumažinti galimą žąlą įmonės veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą IS incidentų
poveikį.

IS uždaviniai:
•

Nustatyti IS valdymo kryptį ir priemones, užtikrinant IS atitinkančius veiklos reikalavimus bei
atitinkamus teisės aktus ir reglamentus;

•

Užtikrinti tinkamą ir efektyvų IS valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl
konfidencialios

informacijos

atskleidimo, informacijos

vientisumo pažeidimo arba

informacijos neprieinamumo;
•

Užtikrinti visų IS įsipareigojimų laikymosi, reglamentuotų sutartyse su klientais, partneriais ir
nustatytais teisės aktuose;

•

Užtikrinti reikiamus resursus ir dėmesį siekiant nuolat gerinti IS valdymo sistemą.
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