
 

 

 

Prohlášení vedení společností MIBCON a.s., MIBCON NDC s.r.o. a 
SGEN it, s.r.o. k politice bezpečnosti informací 

Vedení společností MIBCON a.s., MIBCON NDC s.r.o. a SGEN it, s.r.o. si je vědomo důležitosti ochrany 
informací. Pro podporu ochrany informací ve společnostech a v souladu s výkonem činnosti vyhlašují 
následující politiku bezpečnosti informací. 

Touto politikou bezpečnosti informací vedení společností MIBCON a.s., MIBCON NDC s.r.o. a SGEN it, 
s.r.o. deklaruje svou strategii trvalého zajišťování bezpečnosti informací ve smyslu požadavků rodiny 
mezinárodních standardů ISO/IEC 27000 jako nedílnou součást své řídící činnosti. Pro zajištění 
požadavků bezpečnosti informací společnosti rozhodly o implementaci systému řízení bezpečnosti 
informací (ISMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. 

Politika platí pro všechny oblasti činnosti týkající se poskytování poradenství, implementačních a 
servisních služeb v oblasti IT, návrhem, vývojem, provozem a údržbou vlastních SW aplikací spolu s 
HW řešení a dodávkou licencí a následné podpory SW produktů. 

Vedení společnosti si v rámci systému řízení bezpečnosti informací stanovuje tyto priority: 

 organizačně a personálně zajistit provoz a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací; 
 pravidelně hodnotit soulad systému řízení bezpečnosti informací s mezinárodním 

standardem; 
 požadavky kladené na společnosti využít pro stanovení cílů společnosti, tyto cíle pravidelně 

vyhodnocovat a vedením společností na ně poskytnout patřičné zdroje; 
 uplatňovat zásady bezpečnosti informací vůči zaměstnancům, smluvním partnerům a třetím 

stranám; 
 dodržovat všechny legislativní a regulatorní požadavky spojené s vývojem a provozem 

systému řízení bezpečnosti informací; 
 zajišťovat systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací; 
 prosazovat bezpečnostní opatření, která vedou k ochraně aktiv společností a aktiv jim 

svěřených. 

Důrazem na ochranu informací a snahou o její neustálé zlepšování chtějí společnosti zajistit 
dostatečnou důvěru ve své služby jak pro své členy a účastníky, tak pro své partnery. 

Tato bezpečnostní politika byla projednána a schválena vedením společností  

v Praze dne 6.12.2021 
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MIBCON a.s.    MIBCON NDC s.r.o.    SGEN it, s.r.o. 
Vladislav Štefaňák, CEO
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