Účinně chránit cenné informace

TÜV NORD Czech – Certifikace systému
managementu bezpečnosti informací
dle ISO/IEC 27001

Informace jsou
nezbytnou součástí moderního
života; společnost je na nich stále
více závislá. Proto je odpovědné
zacházení s informacemi
důležitější než kdy jindy. Aspekty
jako důvěrnost, dostupnost
a integrita mají stále větší význam:
informace jsou cennou hodnotou,
jejich ztráta nebo zneužití může
způsobit značné škody.
Jako ochrana proti těmto rizikům
se doporučuje efektivní systém
managementu bezpečnosti
informací (ISMS), který také
zohledňuje plnění právních,
regulatorních a smluvních
požadavků.

Norma ISO/IEC 27001
definuje kritéria pro vybudování, zavedení, provozování, monitorování a trvalé zlepšování dokumentovaného ISMS. Společnost TÜV NORD Czech
certifikací podle této normy potvrzuje, že byly požadavky na efektivní ochranu cenných informací účinně realizovány.
Cílové skupiny pro certifikaci
Certifikace je zaměřena na organizace a společnosti všech odvětví –
od výrobních podniků přes obchodníky až po poskytovatele služeb
a zásobovatele. TÜV NORD Czech navíc nabízí interním a externím
poskytovatelům IT služeb certifikaci dle ISO/IEC 20000-1 pro výkonný
management IT služeb.
Výhody certifikace
Zavedením ISMS a jeho certifikací dle ISO/IEC 27001 získávají
společnosti a organizace mnohé výhody:
n odhalí se slabá místa v zacházení s informacemi
n zaměstnanci jsou vnímavější vůči bezpečnostním aspektům,
stoupá povědomí o rizicích
n systematickou prací s informacemi se zvyšuje úroveň bezpečnosti,
zatímco rizika se minimalizují
n certifikace ISMS uznávanou certifikační společností budí důvěru
u zákazníků, partnerů a investorů

Předpoklady pro certifikace
Předpoklady pro certifikaci jsou mimo jiné stanovení rozsahu ISMS,
definování bezpečnostní politiky a její implementace, zavedení
managementu rizik a zpracování prohlášení o aplikovatelnosti.

Cesta k certifikátu
Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro
inspekční a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem
nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří
k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském
kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více
než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní
a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých
průmyslových odvětvích.

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací
Fakultativně: předaudit
Audit stupeň 1 (hodnocení připravenosti na místě):
zjištění způsobilosti k certifikaci,
přezkoumání dokumentace systému managementu,
plánování certifikačního auditu (stupeň 2)
Audit stupeň 2: certifikační audit
Uvolnění certifikačního procesu
Udělení certifikátu, platnost: 3 roky,
roční kontrolní audity

V případě Vašeho zájmu nám prosím
pošlete tuto odpověď faxem.
Těšíme se na rozhovor s Vámi.

Ano, zajímám se o certifikaci systému
managementu bezpečnosti informací
dle ISO/IEC 27001. Prosím, kontaktujte mě.
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TÜV NORD Czech, s.r.o.
Ing. Jiří Panáček
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.:
+420 296 587 237
Mobil: +420 602 530 547
Fax:
+420 296 587 240
E-mail: panacek@tuev-nord.cz
www.tuev-nord.cz

