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Декларация на ръководството 
Скриванек се стреми да бъде водещ доставчик на езикови услуги в областта на писмения и устен превод, 
включително локализация, DTP услуги и преподаване на езици както в България, така и в световен мащаб. 
Ръководството на Скриванек Холдинг обявява тази политика по информационна сигурност като рамка за 
посоката на компанията в областта на защитата на информацията. Намерението на ръководството е да 

подкрепи поставените цели и принципи на тази политика. 
 

Цели на политиката по сигурност на информацията 
Основната ни цел е да гарантираме конфиденциалността, достъпността и целостта на всички наши и 
клиентски данни, за да гарантираме безпроблемното протичане на бизнес дейностите ни. С тази 

политика декларираме пред всички бизнес партньори, служители, фирми, държавна администрация и 
широката общественост способността на Скриванек Холдинг ефективно да защитава информация, 
материални и нематериални активи, притежавани и поверени на нас в съответствие със законовите 
изисквания във всички страни, в които оперираме. 

 
Политика по сигурност на информацията - Принцип 1/3 
Ангажираме се със: 
спазването и съобразяването със законодателството в областта на информационната сигурност във 

всички държави, в които работи нашата компания, осигуряването на наличността на информация по време и 
място според нуждите на обществото, но предоставяйки тази информация само на тези, които се нуждаят от 
нея за тяхната работа, като по този начин поддържаме поверителността на информацията според определени 
категории - обществена, вътрешна, конфиденциална, лична.  

 
Политика по сигурност на информацията -Принцип 2/3 
Ангажираме се също с: 
управляването на целостта и жизнения цикъл на информацията от момента на нейното създаване, 

през нейното прехвърляне и използване до нейното унищожаване; 
обучаването и развитието на нашите служители, доставчици и партньори в областта на информационната 
сигурност, а нарушаването на правилата за сигурност на информацията се счита за грубо нарушение на 
вътрешните разпоредби и договорните отношения. 

 
Политика по сигурност на информацията Принцип 3/3 
Освен това се ангажираме:  
да определяме мерки за сигурност въз основа на принципа за оценка на тежестта на рисковете, 

тяхното въздействие и икономически ефекти, редовен мониторинг, преоценка на риска, управление на 
събития и инциденти, свързани със сигурността чрез коригиращи и превантивни мерки за повишаване на 
ефективността на нашата система за управление на информационната сигурност. 

 
Сертификат на политиката по сигурност на информацията 
За да приложи политиката, компанията е въвела и разработила система за управление на 
информационната сигурност в съответствие с ISO / IEC 27001: 2013. Това е международен 
стандарт за системите за управление на информационната сигурност. Той осигурява защита 

срещу потенциални заплахи за сигурността като киберпрестъпност, злоупотреба с лични данни, 
вандализъм/тероризъм, пожар/щети, злоупотреба и кражба на данни/вируси. 


