
WEDOS Internet, a.s.

POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Společnost  WEDOS  Internet,  a.s.,  byla  založena  v roce  2009.  Společnost  se  zabývá  registrací
internetových  domén,  webhostingem,  pronájmem  virtuálních  a  dedikovaných  serverů,  serverhostingem,
poskytováním cloudových služeb a provozem vlastního Datacentra WEDOS v Hluboké nad Vltavou.

Společnost  WEDOS Internet, a.s., je vedoucí společností ve svém oboru, společností, která určuje směr
celému trhu. Primárním cílem aktivit společnosti jsou spokojení zákazníci, protože jedině spokojení zákazníci mohou
být trvalou zárukou dlouhodobého růstu společnosti. 

Naším  cílem  je  aktivně  řídit  veškeré  procesy  ve  společnosti  tak,  aby  bylo  dosahováno  maximálního
uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků při realizaci jejich představ,  dosažení maximální efektivity při
tvorbě zisku a zajišťování prosperity,  minimalizaci vnitřních a vnějších neshod, při  zachování souladu s platnými
technickými a legislativními normami a předpisy. 

Ve  vazbě  na  Politiku  kvality  a  Environmentální  politiku  přijímá  vedení  společnosti  Politiku  bezpečnosti
informací,  ve  které  formuluje  svoji  strategii  pro  zabezpečení  ochrany  informací  souvisejících  s její  zakázkovou
činností.

Vedení společnosti se zavazuje dále rozvíjet zavedený systém managementu bezpečnosti informací (ISMS
– taktéž při  poskytování  cloudových služeb)  v souladu s požadavky  norem ČSN EN ISO/IEC 27001:2014,  ČSN
ISO/IEC 27017:2017,  ČSN EN ISO/IEC 27018:2019 s cílem udržení  certifikátu u renomovaného akreditovaného
certifikačního orgánu.

Politika  bezpečnosti  informací  společnosti  WEDOS  Internet,  a.s.  je  jedním  ze  základních  veřejně
publikovaných dokumentů společnosti.

Vedení  společnosti  rozvíjení  ISMS vnímá jako  přirozenou  součást  podnikatelských  aktivit,  pokud jde  o
management firmy orientovaný na zákazníka.

Provozováním a rozvíjením ISMS chce vedení společnosti zaručit svým klientům a dalším partnerům firmy
požadovanou  míru  jistoty  ochrany  jejich  citlivých  informací,  se  kterými  pracuje.  Vedení  společnosti  přijímá
odpovědnost za nakládání s informacemi sdělenými při prvním kontaktu se zákazníkem, po celou dobu spolupráce a
přirozeně i po ukončení obchodních vztahů. 

Vedení společnosti si uvědomuje, že nejdůležitější součástí ISMS jsou lidé, a proto se zavazuje, že půjde
osobním  příkladem  všem  zaměstnancům  při  realizaci  nových  aktivit  v souvislosti  s ISMS  a  bude  se  v oblasti
bezpečnosti  informací  nadále  vzdělávat.  Zároveň  bude  poskytovat  zvýšenou  podporu  všem  zaměstnancům  při
zajištění implementace a provozu ISMS. Cílem společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je vytvoření ustáleného
kolektivu plně loajálních spolupracovníků.

Vedení společnosti si uvědomuje, že zabezpečení provozovaného a využívaného HW a SW je klíčovým
prostředkem pro fungující systém bezpečnosti informací. Proto bude dbát o neustálý rozvoj v této oblasti, důslednou
kontrolu provozu a parametrizaci celého systému.

Pro  zabezpečení  funkčního  ISMS  vedení  společnosti  cíleně  plánuje  potřebné  finanční  prostředky  pro
zabezpečení lidských a informačních zdrojů a infrastruktury.

Při zavádění a provozu ISMS prosazuje společnost tato hlavní kritéria pro hodnocení rizik bezpečnosti informací:
 naplnění zákonných a regulatorních požadavků,
 plnění smluvních bezpečnostních závazků, 
 naplnění potřeb a oprávněných očekávání klient a dalších zainteresovaných stran
 bezpečí a ochrana vlastních pracovníků,
 dlouhodobá prosperita společnosti. 

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku, dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných
zdrojů a vytvářet potřebné podmínky pro trvalé udržování a zlepšování systému integrovaného managementu dle
požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 27017, ČSN EN ISO/IEC 27018, ČSN EN ISO 9001 a
ČSN EN ISO 14001.

Tato politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

V Hluboké nad Vltavou dne 5.1.2021

.......................................................

Mgr. Josef Grill, Předseda představenstva

1/1


