A PRIME RATE KFT. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKÁJA

A Prime Rate Kft. fő célja, hogy tevékenysége során, erkölcsi és anyagi biztonsága érdekében, a lehető legmagasabb
szintű megoldásokat alkalmazza, és a biztonságra vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartsa, működtetett
irányítási rendszereit folyamatosan fejlessze.
A minőség- és környezetközpontú elkötelezettségünk, valamint a partnereink igényeinek maradéktalan kiszolgálása
érdekében, társaságunk meg kíván felelni a jelen kor követelményeinek eleget tévő, információbiztonságra vonatkozó
elvárásoknak is. A hazai és a nemzetközi piacokon betöltött szerepünk, a kölcsönös bizalomra épülő együttműködéseink,
nélkülözhetetlenné teszik, hogy a kereskedelmi, gyártási, adat- és anyagkezelési valamint biztonsági folyamatainkat a
nemzetközi elvárásoknak, vonatkozó szabványoknak megfelelően szabályozzuk.
A céljaink elérésére, a Prime Rate Kft. vezetése, a saját és partnerei biztonságának fokozása és fenntartására érdekében,
a következő legfontosabb feladatokat tűzte ki:
• A védelem szempontjából folyamatosan tevékenykedünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az
illetéktelen behatolást, a rendszereink feltörését, illetéktelen hozzáférését, a szándékos vagy véletlen hibázást,
károkozást.
• Terveket és eljárásokat dolgozunk ki az esetlegesen bekövetkező események kezelésére, a védendő rendszerek
sajátosságainak figyelembevételével, szem előtt tartva az üzletmenet folytonosságának követelményeit.
• Infrastruktúránk, eszközeink fizikai védelmét korszerű technikai eszközökkel és felkészült szakemberekkel
biztosítjuk.
• Komplex kockázatértékelésen alapuló rendszert működtetünk, melynek elsődleges célja a lehetséges
veszélyforrások és fenyegetettségek feltárása és értékelése.
• Intézkedéseket hozunk a veszélyeztető tényezők és valós incidensek bekövetkezésének megelőzésére.
• A biztonság fokozása érdekében korszerű informatikai megoldásokat alkalmazunk, biztonságtechnikai
szakértők bevonásával.
• Elsődlegesnek tekintjük a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, adatvédelmi törvények megismerését,
betartását, valamint betartatását.
• Munkatársainkat folyamatosan képezzük és ösztönözzük őket annak érdekében, hogy az előírások betartásával
állandóan kielégíthessék a partnereink és saját cégük elvárt, biztonsági igényeit.
• Beszállítóinktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy az általunk előírt biztonsági irányelveknek megfeleljenek,
lojálisak legyenek társaságunk iránt, és mind fizikai, mind informatikai szempontból védett környezetben
dolgozzanak.
• Töretlenül keressük a hatékonyabb és megbízhatóbb eljárások, eszközök bevezetésének lehetőségét.
• Rendszeres ellenőrzésekkel, folyamatos vezető jelenléttel biztosítjuk, hogy a kitűzött biztonságpolitikai céljaink
megvalósuljanak, a vonatkozó utasításokat, eljárásokat az érintettek maradéktalanul betartsák.
A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk információbiztonsági irányítási (IBIR) rendszert vezetett be és
működtet az MSZ ISO/IEC 27001:2014 informatika, biztonságtechnika szabvány irányelvei alapján.
A megfogalmazott információbiztonsági politikánk érvényesülésében társaságunk vezetői, dolgozói és együttműködő
partnerei egyaránt elkötelezettek, személyes példamutatással és felelősségvállalással minden nap hozzájárulnak az
információbiztonság kultúrájának kialakításához és fenntartásához.
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