Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid
Om onze verantwoordelijkheid en onze verplichtingen als GANTNER Electronic GmbH na te komen, zijn onze
informatieactiva van essentieel belang. Hieronder vallen niet alleen de gegevens die in ons bedrijf aanwezig
zijn, maar ook de fysieke informatietechnologie, de infrastructuur en de medewerkers.
We beschouwen de informatiebeveiliging niet als een belemmering voor onze activiteiten, maar als een zinvolle
ondersteuning en een concurrentievoordeel.
Daarom hechten wij veel belang aan de bescherming van informatie (informatieactiva).
We hebben deze gezamenlijk geïdentificeerd, geëvalueerd en passende maatregelen in richtlijnen omgezet.
De richtlijnen zijn voor alle medewerkers te allen tijde beschikbaar in het IMS (Integrated Management System)
en zijn voor iedereen bindend geldig.
Met ons informatiebeveiligingsbeleid willen we
• de algemene doelstellingen inzake informatiebeveiliging, nl. vertrouwelijkheid, integriteit en
beschikbaarheid, garanderen en op basis daarvan de
• informatieactiva in ons bedrijf beschermen tegen bewuste of onbewuste manipulatie.
• de rechten van onze medewerkers met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy veiligstellen.
• garanderen dat ons bedrijf de wettelijke voorschriften voor informatiebeveiliging naleeft.
• de gegevens van onze klanten zorgvuldig en in een veilige omgeving verwerken om het vertrouwen
van hen te winnen en te behouden.
• de risico's voor ons bedrijf en onze klanten minimaliseren.
• de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen.
• onze activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging continu verbeteren.
Wij, de directie en de medewerkers, verbinden ons ertoe het informatiebeveiligingsbeleid en de doelstellingen
ervan als een gemeenschappelijk streven te beschouwen en alle activiteiten binnen ons bedrijf daarop af te
stemmen.
De directie
21 januari 2022

Elmar Hartmann
GANTNER Electronic GmbH
(Het document is in de onlineversie zonder handtekening van de directie geldig)
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