Adatbiztonságipolitika
Az I-Számla Kft. működése szempontjából az adatbiztonság meghatározó jelentőségű, mivel
a Társaság által működtetett I-Számla számlatovábbítási rendszer adatbázisában személyes,
üzleti és banktitok körébe tartozó adatok találhatóak. Ezeket az adatokat a Társasághoz
csatlakozott vállalkozások (továbbiakban: Felhasználók) szolgáltatják a rendszer szabályaiban
meghatározottak szerint.
Az a Felhasználó, aki az I-Számla adatbázisába adatot vitt fel kizárólagosan jogosult – és
egyben kötelezett is – a felvitt adat karbantartására, aktualizálására. Ez a kizárólagosság
vonatkozik az I-Számla adatbázisából történő információhoz való hozzájutásra is, amely a
Felhasználók joga.
A Társaság célja, hogy az informatikai biztonságot (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre
állás) veszélyeztető fenyegetettségeket felmérje, folyamatosan felülvizsgálja, és megfelelő
intézkedéseket tegyen bekövetkezésük elkerülésére. Ezért a Társaság célul tűzte ki az
adatbázisában lévő adatok, információk, valamint a szervezet adatainak, információs
eszközeinek védelmét a külső és belső incidensektől, akár szándékosak, akár véletlenszerűek
azok.
A belső és külső munkatársaktól nagymértékben függ a védelmi rendszer működésének
hatékonysága, ezért a kockázatok minimalizálása és a szervezet stabil működésének
érdekében a I-Számla Kft. igyekszik elérni, megtartani és növelni a munkatársak szervezet
iránti lojalitását, valamint az adatok védelmével kapcsolatos tudatosságot és elkötelezettséget.
Az új munkatársak a belépést követően adatbiztonsági képzésben részesülnek, hogy
megismerjék
az adatbiztonság fontosságát, valamint saját személyes felelősségüket. A I-Számla Kft. a
biztonság fokozására és a megelőzésre törekedve minden munkatárs számára kötelezővé teszi:
a bizalmas információk megóvását az illetéktelen nyilvánosságra hozataltól,
az információ pontosságának, integritásának a megvédését, valamint hogy az adatok és az
alapvető fontosságú szolgáltatások mindig időben és az elvárt funkcionalitással rendelkezésre
álljanak.
A Társaság szabályzataiban figyelembe veszi az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonsági
szabvány előírásait, működése során azokat a biztonság szintjének emelése érdekében
betartja. A Társaság elvárja valamennyi beszállítójától, hogy fogadják el, és minden
tekintetben feleljenek meg az általa előírt adatbiztonsági követelményeknek.
A I-Számla Kft. vezetése kötelezettséget vállal az adatbiztonsági politikában megfogalmazott
célok megvalósításáért és valamennyi alkalmazottjától elvárja az adatbiztonsági szabályok
szerinti munkavégzést.
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