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POLITIKA
systému managementu bezpečnosti informací a WLA-SCS
společnosti SAZKA a.s.

Cíl
Cílem zavedení a provozování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS a WLA-SCS) ve společnosti
SAZKA a.s., je zabránit neoprávněnému nakládání s vlastními informacemi i s informacemi našich
zákazníků ve všech jejich formách a zajistit jejich dostupnost a integritu nutnou pro kvalitní poskytování
loterijních a neloterijních činností a služeb, předejít bezpečnostním incidentům nebo minimalizovat
jejich následky zavedením a provozováním účinného systému odezvy na ně.
Politika
Vedení společnosti SAZKA a.s. velmi záleží na zajištění bezpečnosti všech informací, které se zde
zpracovávají, vytvářejí, přenášejí, ukládají, předávají k archivaci a skartaci, připravují k předání
zákazníkům či jiným oprávněným subjektům. Prostřednictvím účinného ISMS vedení společnosti SAZKA
a.s., vytváří a stále zlepšuje podmínky pro přiměřenou ochranu všech informací ve formě písemných
dokumentů, dat uložených na serverech, v počítačích nebo na médiích, informací přenášených po síti,
v mluvené podobě, apod. ve společnosti SAZKA a.s. a to před vnitřními i vnějšími hrozbami a
úmyslnými nebo neúmyslnými aktivitami. Principy této politiky vycházejí z platných právních
požadavků, požadavků související mezinárodních standardů, především ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002
a WLA-SCS a ze zásad a pravidel nastavených pro bezpečnost informací ve společnosti platnými
interními předpisy.
Ochrana informací ve společnosti SAZKA a.s. spočívá:
•

v zajištění důvěrnosti informací, jež smí být přístupné nebo sděleny pouze těm pracovníkům,
kteří k tomu jsou oprávněni;

•

v udržování integrity informací, které musí být vždy správné a úplné a které mohou
modifikovat pouze oprávnění pracovníci řízeným způsobem;

•

v zajištění dostupnosti informací, které musí být pro oprávněné pracovníky přístupné v
okamžiku, kdy je potřebují;

•

v zajištění autentičnosti a nepopiratelnosti informací a odpovědnosti za ně;

•

zajištění fyzické bezpečnosti, která je stanovena interními předpisy a předpisy dodavatelů,
obstaravatelů.

ISMS ve společnosti SAZKA a.s. je součástí systému řízení a je i nedílnou součástí pracovních povinností
na všech úrovních řízení.
Zajišťování bezpečnosti informací ve společnosti SAZKA a.s., je trvalý a neustále se zlepšující proces,
který zahrnuje realizaci potřebných cílů (globálních i operativně-taktických) opatření, měření jejich
účinnosti, průběžný monitoring a kontrolní činnosti, začlenění zpětných vazeb do procesu, jeho
hodnocení, přezkoumávání, zlepšování a uplatňování postupů učení se z chyb, bezpečnostních událostí
a problémů, bezpečnostních incidentů. Za zabezpečení všech aktiv (informační softwarová, fyzická), na
stanovenou úroveň je ve společnosti vždy určena odpovědná osoba, Vedením je určen představitel
vedení pro ISMS a WLA-SCS spolu s manažerem bezpečnosti informací a Bezpečnostním fórem.
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