POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Vysoký standard služeb v souladu s nejnáročnějšími požadavky klientů
Tímto heslem se zavazujeme k naší angažovanosti v rámci celé organizace PF
komplet spol. s r.o. v oblasti úklidových služeb administrativních a komerčních
prostor.
Naše společnost nabízí běžný denní, týdenní a měsíční úklid KOMERČNÍCH A
ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV. Zakládáme si na kvalitě a spolehlivosti, kterou
zajišťujeme propracovaným kontrolním systémem. Velký důraz klademe na
pravidelnou komunikaci s našimi klienty. Své zákazníky si doslova hýčkáme. Věnujte
se své práci, my se postaráme o čisté a zdravé prostředí vaší firmy. Zajistíme perfektní
úklid Vašich RESIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ, DOMŮ A BYTŮ. Na základě
našich 10letých zkušeností víme, jak důležité je čisté a příjemné prostředí pro funkční
bydlení. Věnujte se svým koníčkům, my se postaráme o váš čistý domov, kam se
budete rádi vracet.
K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu
systému managementu bezpečnosti informací. K tomu získáváme účast a úsilí všech
zaměstnanců i dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí
osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.
Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i informací vlastních jako
ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit
všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat
zákazníků. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.
Zavazujeme se k dodržování požadavků právních předpisů, regulatorních
požadavků, smluvních bezpečnostních požadavků a jiných požadavků a zvýšíme
úroveň zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik.
Politiku systému managementu bezpečnosti informací budeme sdělovat všem
osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu
pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace
pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u
dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku systému managementu
bezpečnosti informací budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci
sdělovat veřejnosti, zákazníkům, případně orgánům státní správy a samosprávy.
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