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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η εταιρεία INNOV-INK PQR δραστηριοποιείται στον κλάδο πιστοποίησης επαγγελματικών 

προσόντων έχοντας θέσει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτατο πελατειακό και κοινωνικό πεδίο.  

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και η 

προσήλωση στην ασφάλεια πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η 

αξιοπιστία των εξετάσεων για την πιστοποίηση των προσόντων και να προστατεύεται η εγκυρότητα των 

πιστοποιητικών που εκδίδουμε.  

 

Η  Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για : 

• Πλήρη τήρηση των πολιτικών κατευθύνσεων για την ασφάλεια πληροφοριών  

• Παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ασφάλεια των 

πληροφοριών και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων 

• Συμμόρφωση δραστηριοτήτων, προϊόντων & υπηρεσιών με τις ισχύουσες νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον κλάδο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 

 

Τα οποία επιτυγχάνονται μέσω: 

•   Της καθιέρωσης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε     

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001 με πεδίο εφαρμογής το σύνολο των 

πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της εταιρείας 

• Της συστηματικής διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 

κρίσιμων πληροφοριών  

• Του καθορισμού και της συνεχούς παρακολούθησης στόχων και συγκεκριμένων δεικτών της 

επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

• Της αξιολόγησης της διακινδύνευσης για την ασφάλεια πληροφοριών και της καθιέρωσης και 

εφαρμογής σχεδίων αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών για την ασφάλεια πληροφοριών 

• Της διάθεσης των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την συνεχή βελτίωση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας 

• Της δημιουργίας, συντήρησης και βελτίωσης ενός σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος 

εργασίας 

• Της άψογης  συνεργασίας της διοίκησης και των εργαζομένων με κατεύθυνση τη συνεχή 
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βελτίωση 

• Της συνεχούς βελτίωσης και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

 

Το σύνολο των δεσμεύσεων της εταιρείας και η παρούσα Πολιτική επιβεβαιώνονται σε καθημερινή 

βάση μέσω των επί μέρους πολιτικών κατευθύνσεων και των πρακτικών που υιοθετούνται και 

εφαρμόζονται σύμφωνα με την στρατηγική ανάπτυξης της INNOV-INK PQR. 

Η Πολιτική αυτή είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη και επικαιροποιείται από τη Διοίκηση 

συστηματικά.  

 

Για την INNOV-INK PQR. 
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