
POLITIKA KVALITY,
BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Politika kvality, bezpečnosti informací a poskytování služeb je řízeným dokumentem systémů
řízení kvality, bezpečnosti informací a poskytování služeb společnosti AlbisTech s.r.o.i. Úpravy,
pořizování  kopií této politiky nebo jejích částí lze  jen se souhlasem jednatele AlbisTech s.r.o.

Prohlášení managementu

Vedení skupiny společností AlbisTech považuje tuto politiku jako svůj závazek a rámec stanovení

cílů společností skupiny Albistech. Tato politika platí v plném rozsahu pro všechny pracovníky a

dodavatele společnosti skupiny společností AlbisTech:

AlbisTech s.r.o.

AlbisTech Medical s.r.o.

AlbisTech Medical Services s.r.o.

AlbisTech Technology Services s.r.o.

Zásady a principy politiky Kvality

1. Požadavky zákazníků plníme v plném rozsahu jejich očekávání a v nejvyšší možné kvalitě
trvalým sledováním a využíváním nejnovějších poznatků rozvoje technologií.

2. Rozvoj dodavatelů a zlepšování procesů je zárukou nejvyšší kvality a optimálních nákladů
v rámci poskytovaných služeb.

3. Při poskytování služeb je naší prioritou ochrana životní prostředí, třídění a recyklace
odpadů a využívání progresivních technologií šetřících energie.

4. Školení pracovníků a jejich motivace je hlavní zárukou rozvoje společnosti.

5. Efektivní řízení procesů společnosti umožňuje jejich trvalé zlepšování.

6. Individuální přístup k potřebám všech našich zákazníků základem jejich spokojenosti a je
předpokladem trvalé spolupráce a spokojeností zákazníků.
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Zásady a principy politiky Bezpečnosti informací

Bezpečnost informací je ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Důvěrnosti
rozumíme to, že informace je přístupná jen těm, kteří jsou oprávněni mít přístup k této
informaci. Integritou rozumíme přesnost a kompletnost informace metod jejího zpracování.
Dostupnosti rozumíme to, že informace a s nimi spjatá aktiva jsou uživatelům přístupná v době,
kdy je požadují.

1. Vytvoření prostředí, ve kterém se vyžaduje a kontroluje dodržování všech legislativních a
smluvních požadavků je základním předpokladem k uplatňování bezpečnosti informací.

2. Požadavky na vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací, jako
nejrizikovějšího článku v zajištění bezpečnosti informací. To se týká jak elektronických tak
písemných dokumentů. Vlastníci dokumentů jsou informováni a schopni v souladu se
zachováváním bezpečnosti získávat odpovídající znalosti o existenci a celkovém rozsahu
opatření sloužících k zajištění bezpečnosti informací.

3. Prevence a detekce virů i ostatního škodlivého softwaru je nejdůležitějším bodem pro
zachování bezpečnosti hardware a uchovávaných dat.

4. Zajištění kontinuity činnosti je základním předpokladem pro řešení krizových situací.
Každý informační systém má zpracovaný postup zálohování a obnovy činnosti
informačního systému.

5. Stanovení odpovědnosti a odvození důsledků v případě porušení bezpečnostních zásad
je základním nástrojem motivace k zabezpečení bezpečnosti informací. Porušení
bezpečnostních zásad je chápáno jako bezpečnostní incident a řešeno jako porušení
pracovních povinností.

6. Uplatňování zásad systému řízení a sdílení informací je základním prvkem systému
bezpečnosti informací a povinností zaměstnanců. Vychází z hlášení bezpečnostních
incidentů a navazujících opatření.

7. Stanovení stupně důvěrnosti informací je základním předpokladem k zajištění jejich
bezpečnosti. Pro každé informační aktivum stanoví vlastník (ten, u koho data vznikají)
příslušnou klasifikaci (utajení, míru kritičnosti) která bude použita při používání této
informace

8. Nastavení informačních systémů sloužících pro zpracování informací a ovládání
vzdáleného přístupu je výchozím požadavkem pro zajištění bezpečnosti zpracování a
sdílení informací

9. Dokumenty a záznamy jednotlivých informačních systému společnosti jsou řešeny
v souladu s touto politikou. Základní požadavky na zaměstnance a zajištění bezpečnosti
informací všech pracovištích v systému řízení bezpečnosti informací stanoví vnitřní
předpisy společnosti.
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Zásady a principy politiky Poskytování služeb

1. Základní prioritou společnosti je zlepšování poskytovaných služeb, které vede k trvalému
zvyšování kvality. Neustálé zlepšování slouží k růstu efektivity řízení společnosti, zvyšování
kvality poskytovaných služeb a s tím souvisejících procesů. Za účelem managementu
zlepšování jsou přijímána i nápravná a preventivní opatření.
Do procesu zlepšování jsou kromě vedení společnosti aktivně zapojeni všichni
zaměstnanci společnosti. Každá aktivita zaměstnanců je předmětem hodnocení.

2. Cílem managementu vztahů s dodavateli je zabezpečit kvalitu a kontinuitu
poskytovaných služeb.
Společnost je schopna prokázat shodu s procesy managementu vztahů s dodavateli.
Požadavky, rozsah, úroveň služeb a komunikačních procesů poskytovaných dodavateli
jsou dokumentovány a  odsouhlasené všemi stranami.
Pro každého dodavatele jmenován odpovědný manažer, který provádí monitorování a
přezkoumávání výkonnosti dodávání služby s ohledem na požadované cíle poskytované
úrovně služby.

3. Cílem managementu konfigurací je řídit a udržovat přesné konfigurační informace pro
jednotlivé prvky služeb a infrastruktury.
Management konfigurací poskytuje mechanismus pro identifikaci, řízení a sledování verzí
identifikovatelných prvků služeb a infrastruktury, tak aby byl zabezpečen dostatečný
stupeň řízení, který vyhovuje potřebám byznysu, riziku selhání a kritičnosti služeb.

4. Cílem managementu změn je zajistit aby všechny změny probíhaly řízeným způsobem.
Požadavky na změny jsou ohodnoceny z hlediska jejich rizika, dopadů a přínosů pro
byznys. Pro případ selhání je stanoven způsob, kterým vše bude uvedeno do původního
stavu nebo napraveno.
Cílem procesu managementu uvolnění je sledovat jednu nebo více změn obsažených v
jednom uvolnění do produkčního prostředí. Formy uvolnění systémů jsou plánovány.
Proces managementu uvolnění je integrován s procesy managementu konfigurací a
změn a zajišťuje předání potřebných informaci do procesu managementu incidentu.
Pro případ selhání implementace je stanoven způsob, kterým vše bude uvedeno do
původního stavu nebo napraveno.

Revize a hodnocení politiky kvality, bezpečnosti
Uvedené politiky přezkoumává, hodnotí a reviduje vedení skupiny společností jednou ročně.

Schválil v Praze 03.01.2021
Ing. Luděk Volf, CEO
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