Парафлоу комуникейшънс ООД официално декларира Политиката по сигурност на
информацията, прилагана в дейността на компанията по консултации, одит, анализ на
бизнес процеси и ИТ системи, проектиране, разработка, внедряване, обучение,
управление на проекти и цялостна системна интеграция на информационни,
комуникационни, компютърни и структурни кабелни системи, бизнес приложения и
системи в ИТ облака; търговия с ИТ продукти, системи и услуги - инсталация и пускане в
действие, комплектация на компютърни системи, управление на печатаща среда,
изнесени и облачни ИТ услуги, сервиз и 24 часово техническо обслужване на територията
на цялата страна.
Отчитайки важността на сигурността на информацията, ръководството на Парафлоу
комуникейшънс ООД се ангажира:
 да разработи и поддържа политики за сигурност на информацията и цели за тяхното
постигане в пълна съвместимост със стратегията за развитие;
 да създаде условия за пълно и всеобхватно интегриране на системата за управление
на сигурността на информацията в процесите, действащи в компанията;
 да осигури всички необходими ресурси за създаване, внедряване, функциониране,
наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на система за управление на
сигурността на информацията (СУСИ) съгласно изискванията на международния
стандарт ISO 27001:2013;
 да популяризира важността от ефикасното управление на системата за сигурност на
информацията и съобразяването с изискванията й, като разработи и внедри
механизми насочени към подкрепа и стимулиране на служителите да допринесат за
подобряване на нейната ефикасност;
 да утвърждава своята лидерската роля и позиция по отношение на непрекъснатото
усъвършенстване на системата за управление на сигурността на информацията.
Разработването и внедряването на СУСИ е в пълно съответствие с политиката,
процедурите и практиките на системата на управление на качеството, внедрена в
компанията в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015.
Системата за управление на информационната сигурност цели да създаде условия за
опазване на :


наличността на информацията
Информацията, която се обработва и съхранявана в Парафлоу комуникейшънс
ООД и свързаните с нея активи, да е налична за ползване от оторизираните за
това лица винаги, когато това е необходимо.



цялостността на информацията
Парафлоу комуникейшънс ООД осигурява защита по отношение на точността и
пълнотата на информацията, която се обработва и съхранява в организацията,
както и на методите за нейната обработка с оглед предотвратяване на
целенасоченото или инцидентно, частично или пълно унищожаване или
неоторизирана промяна на данни в електронен и неелектронен вид.



поверителността на информацията
Информацията, която се обработва и съхранявана в Парафлоу комуникейшънс
ООД, се предоставя или разкрива единствено на упълномощени за това лица.

Политика по сигурност на информацията

Ръководството на Парафлоу комуникейшънс ООД заявява своето намерение и
отговорност за поддържане на целите и принципите за сигурност на информацията, в
съответствие със стратегията и бизнес целите на организацията.
Идентифицирането и оценяването на рисковете за сигурността на информацията и
възможността за проявлението им се извършва чрез прилагането на итеративен подход,
отчитайки измененията в изискванията за сигурност, рисковата среда и приоритетите за
третиране на риска. В Парафлоу комуникейшънс ООД са определени и утвърдени
критерии за приемане на риска, в съответствие с характера на дейността на компанията,
техническите възможности, нормативните изисквания, финансовите, социални и човешки
фактори. Идентифицираните рискове се третират с прилагане на съответни механизми
за контрол в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, Приложение А.
Законовите изисквания, отнасящи се до системата за управление на сигурността на
информацията се определят в съответствие със Закона за защита на личните данни,
Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството,
Закона за защита на класифицираната информация, Закона за авторското право и
сродните му права, Закона за електронната търговия, Закона за електронните
съобщения, Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита при бедствия.
За осъществяване на настоящата политика по информационна сигурност и за
осигуряване функционирането на СУСИ, в Парафлоу комуникейшънс ООД е определен
Мениджър по сигурността и е сформиран Форум по информационна сигурност.
Служителите на Парафлоу комуникейшънс ООД се задължават да спазват всички
правила, свързани с информационната сигурност, описани в процедури, политики,
инструкции и други документи от СУСИ. Политиката по информационна сигурност
обявява, че ще бъдат предприемани дисциплинарни действия срещу нарушителите на
нейните регламенти и постановки.
Настоящата политика за сигурност на информацията ще бъде преглеждана, с цел
гарантиране на нейната уместност, адекватност и ефективност регулярно, но не по-малко
от веднъж годишно и в случай настъпване на значителни изменения в организационната
среда, бизнес обстоятелствата, правните условия и техническата среда.
Настоящата политика за сигурност на информацията e оповестена на всички служители
на Парафлоу комуникейшънс ООД, както и на всички заинтересовани външни страни.
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