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Γενικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
Στην Hipoges, η ικανοποίηση των απαιτήσεων, των αναγκών και των προσδοκιών των μετόχων
μας είναι μια κοινή αξία που απαιτεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας.
Η Hipoges αποδίδει ενδιαφέρον προτεραιότητας και μέγιστη υποστήριξη στην προστασία των
πληροφοριών λόγω της στρατηγικής της φύσης και ως τρόπο διασφάλισης της βελτίωσης των
υπηρεσιών στις δραστηριότητές της.
Υπό αυτή την έννοια, η Hipoges Management, και κατά συνέπεια ολόκληρος ο οργανισμός,
δεσμεύονται στην Ασφάλεια Πληροφοριών, με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC
27001:2013.
Ομοίως, η Hipoges επιδιώκει την υιοθέτηση, εφαρμογή και συνεχή λειτουργικότητα
πρωτοκόλλων και διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση, τουλάχιστον, των
βασικών στοιχείων της ασφάλειας πληροφοριών:
•

Εμπιστευτικότητα: Βεβαιωθείτε ότι μόνο δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν
πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα.

•

Ακεραιότητα: Εξασφαλίστε την ακρίβεια των πληροφοριών και των συστημάτων έναντι
αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής, είτε προκλήθηκαν τυχαία είτε εκ προθέσεως.

•

Διαθεσιμότητα:Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες και τα συστήματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όπως και όταν απαιτείται.

Αυτή η πολιτική θα ληφθεί υπόψη κατά την εκτέλεση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των
πληροφοριών: παραγωγή, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διαβούλευση και
καταστροφή και των συστημάτων που την επεξεργάζονται (ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη,
υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση ).
Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ευθύνη όλου του προσωπικού του οργανισμού, επομένως
αυτή η πολιτική πρέπει να είναι γνωστή, κατανοητή και να λαμβάνεται υπόψη από όλα τα
επίπεδα του οργανισμού και πρέπει να κοινοποιείται αξιόπιστα σε ολόκληρο τον οργανισμό,
στο προσωπικό του και σε εξωτερικές συνεργαζόμενες εταιρείες και να είναι διαθέσιμη
ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι σχέσεις με τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες πρέπει πάντα να καλύπτονται από τις
οφειλόμενες εγγυήσεις στη χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών.
Συνοπτικά, οι βασικές αρχές που καλύπτονται από αυτή την πολιτική είναι οι εξής:

Hipoges IT
Γενικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
•

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα πληροφοριών, τα δίκτυα και οι επιχειρηματικές
εφαρμογές που διαχειρίζεται η Hipoges προστατεύονται αποτελεσματικά και
αποτελεσματικά από απειλές ασφαλείας και τους κινδύνους που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν άμεσα ελαχιστοποιούνται.

•

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες του Hipoges έχουν επίγνωση της υποχρέωσης
συμμόρφωσης με τους εθνικούς και υπερεθνικούς νόμους.

•

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες του Hipoges κατανοούν και γνωρίζουν τις προσωπικές
τους ευθύνες για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της
διαθεσιμότητας των δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση.

•

Αναθέστε τους απαραίτητους ρόλους και ευθύνες ασφαλείας και παρέχετε την
απαραίτητη υποστήριξη.

•

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες του Hipoges γνωρίζουν το καθήκον συμμόρφωσης,
καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς

•

Διασφαλίστε τη φήμη και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της μάρκας Hipoges,
καθώς και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και την προστασία της.

•

Εξετάστε την ασφάλεια των πληροφοριών σε προμηθευτές και υπεργολάβους.

•

Καθορίστε και περιοδικά επανεξετάστε το επίπεδο ασφάλειας (risk appetite) με βάση
την ανάλυση κινδύνου.

•

Επιδεικνύετε ηγετική θέση στη διαχείριση διασφαλίζοντας ότι η Πολιτική Ασφάλειας
Πληροφοριών και οι στόχοι ασφάλειας έχουν θεσπιστεί και συνάδουν με τη στρατηγική
κατεύθυνση του οργανισμού.

•

Ικανοποιήστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται
στο πεδίο της ασφάλειας των πληροφοριών, διατηρώντας τη διαθεσιμότητα, την
ακεραιότητα και το απόρρητο των πληροφοριών.

•

Εξασφαλίστε περιοδική αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών για τη σωστή
συμμόρφωση των αλλαγών (νομικές, τεχνικές ή οποιεσδήποτε άλλες) για συνεχή
βελτίωση της ασφάλειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασίζεται στις απαιτήσεις του ISO/IEC
27001:2013 και πρέπει να ακολουθείται από όλους τους εργαζόμενους. Η Διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την ανάπτυξη, υλοποίηση, ενημέρωση και επίβλεψη της συμμόρφωσης
ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης και έχει ορίσει τον Διευθυντή ISMS για την εκτελεστική
του εφαρμογή.

