Polityka zintegrowanego
systemu zarządzania
EXATEL S.A.

Jesteśmy Spółką Akcyjną, której właścicielem jest Skarb Państwa. Prowadzimy działalność
w obszarze przygotowania, utrzymania i wykonawstwa infrastruktury/sieci telekomunikacyjnej. Ponadto świadczymy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej.
Prowadzimy też szereg projektów badawczo-rozwojowych z zakresu szeroko rozumianej
telekomunikacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.
To wszystko czyni nas największym państwowym operatorem telekomunikacyjnym dysponującym własną siecią światłowodową. Firmę, która zarządza jedną z najnowocześniejszych
w Polsce sieci telekomunikacyjnych.
Świadomi znaczenia naszych usług dla tranzytu międzynarodowego, partnerów biznesowych oraz administracyjnych oraz bezpieczeństwa Polski, wdrożyliśmy w organizacji Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013
oraz ciągłości działania ISO 22301:2012.
Jako odpowiedzialna firma i rzetelny partner zobowiązujemy zapewnić niezbędne zasoby, w
tym finansowe oraz kadrowe, wymagane do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego
Systemu Zarządzania w następujących obszarach:
•

bezpieczeństwa informacji rozumianego jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów informacyjnych Spółki, w tym ochrony danych osobowych oraz środków
służących do ich przetwarzania,

•

ciągłości działania oznaczającej nieprzerwane świadczenie usług, na poziomie uzgodnionym w umowach z klientami,

•

ochrony środowiska poprzez zapobieganie oraz przeciwdziałanie szkodliwym wpływom
działalności biznesowej EXATEL S.A. na środowisko naturalne.

Zarząd oraz Pracownicy EXATEL

exatel.pl

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, tel. 22 340 66 60, fax. 22 340 66 66, info@exatel.pl
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000044577,
kapitał zakładowy: 576 854 559 PLN, kapitał opłacony w całości, NIP: 527-010-45-68, BDO: 000250055.
Duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełnianie wymagań prawnych i innych odnoszących się do bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, oraz ciągłości działania;
spełnianie oczekiwań Klientów związanych z jakością i ciągłością świadczonych im usług;
zapewnienie bezpieczeństwa informacji, prywatności danych, ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej wspierającej dostarczanie usług oraz ochrony środowiska;
wdrożenie i utrzymywanie dopasowanego procesu zarządzania ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji, naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz ciągłości funkcjonowania Spółki, naruszenia zasad i przepisów dotyczących w zakresie bezpieczeństwa informacji, prywatności danych oraz ciągłości funkcjonowania;
prowadzenie rozliczalnej i adekwatnej reakcji na zidentyfikowane ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji, naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz ciągłości funkcjonowania.

Realizacja celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania
zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo informacji, prywatność danych oraz pozwalających na utrzymanie ciągłości działania biznesu oraz świadczonych usług na poziomie uzgodnionym w umowach;
identyfikowanie oraz przestrzeganie obowiązujących norm, wymagań prawnych i innych
w szczególności w zakresie regulacji telekomunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
ciągły rozwój i doskonalenie usług, technologii informatycznych oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów;
ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
informacji oraz ciągłości działania;
budowanie kompetentnego i stabilnego zespołu specjalistów poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników;
zapewnienie ciągłej analizy wpływu zdarzeń na Spółkę, szacowania ryzyka oraz oceny
wyników przez Zarząd EXATEL S.A. w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji, prywatności danych oraz ciągłości działania;
ciągłe doskonalenie skuteczności wprowadzonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
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Podsumowanie
•

Podstawowe zasady ochrony informacji, prywatności danych i ciągłości działania zawarliśmy
w przyjętych w EXATEL S.A. procedurach z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości
działania.

•

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poddajemy okresowym przeglądom tak, aby
była adekwatna oraz przydatna do bieżącego działania oraz po to, aby ją stale doskonalić.

•

Polityka ta dotyczy wszystkich informacji (w tym danych osobowych) przetwarzanych
w EXATEL S.A. oraz usług świadczonych przez Spółkę, zgodnie z zakresem Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.

•

Wszyscy pracownicy EXATEL S.A. będą przestrzegać zasad przyjętych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Co więcej – wszyscy będą dbać o jego rozwój i skuteczność
wdrożonych rozwiązań.
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