Verejná bezpečnostná politika informácií spoločnosti SWAN, a.s.

Vyhlásenie manažmentu:
Spoločnosť SWAN ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je
vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie
spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie
spoločnosti na poli ich ochrany a riadenie kybernetickej bezpečnosti v rámci činností spoločnosti.
Ciele bezpečnostnej politiky
Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych
aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.
Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a
širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný
majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami a internými
bezpečnostnými predpismi.
Táto deklarácia má pôsobnosť na celú spoločnosť a na všetky prevádzky a miesta, v ktorých pôsobíme.
K presadzovaniu tejto politiky je v podniku zavedený a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií
podľa ISO/IEC 27001, zahŕňajúci požiadavky platnej legislatívy pre bezpečnosť a integritu verejných sietí a
služieb a kybernetickú bezpečnosť.
Zásady a princípy bezpečnosti informácií
Zaväzujeme sa:
• dodržiavať a napĺňať legislatívne pravidlá bezpečnosti informácií vrátane kybernetickej bezpečnosti
vo všetkých miestach, kde pôsobíme,
• zaisťovať dostupnosť informácií v čase a mieste podľa potrieb spoločnosti, ale iba pre tých, ktorí ich
potrebujú pre svoju pracovnú činnosť, čím je zachovávaná dôvernosť informácií podľa stanovených
kategórií - verejné informácie,
interné informácie, chránené informácie a prísne chránené
informácie.
• riadiť integritu a životný cyklus informácií od okamihu ich vzniku, ich poskytovanie, užívanie až po
likvidáciu,
• vzdelávať a rozvíjať našich zamestnancov, dodávateľov a partnerov v oblasti bezpečnosti informácií,
• riešiť porušovanie pravidiel informačnej bezpečnosti ako hrubé porušenie interných predpisov a
zmluvných vzťahov,
• prijímať a stanovovať bezpečnostné opatrenia na princípe posúdenia závažnosti vyhodnotených
rizík, ich vplyvu a ekonomickej náročnosti opatrení,
• pravidelne monitorovať, prehodnocovať riziká, riadiť bezpečnostné udalosti a incidenty
prostredníctvom nápravných a preventívnych opatrení,
• cieľavedome a dlhodobo zvyšovať účinnosť systému riadenia bezpečnosti informácií.
Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele a princípy tejto politiky a pravidelne
preverovať efektívnosť vykonávaných činností pri jej napĺňaní.
Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.
V Bratislave, 09.05.2022
Roman Vavrík, CEO SWAN, a.s.
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Public Information Security Policy of the company
SWAN, a.s.

Declaration of the management:
SWAN as a provider of business telecommunication services and solutions, which require high level of
protection against misuse, gives fundamental importance to minimization of risks. In order to declare its
commitment, management of the company announces this Public Information Security Policy as
a fundamental frame to direct the company in the area of information protection and cyber security.
Goals of information security policy
Our primary goal is to ensure the confidentiality, integrity and availability of all customer and own assets,
data and information to ensure the smooth operation of our business activities.
By this policy, we declare to all business partners, employees, state administration and the general public
ability of the company SWAN to effectively protect information, whether tangible or intangible assets owned
or entrusted to us in accordance with legislative requirements, the commitments and internal security
regulations.
Scope of this declaration covers the whole company and all its branches and places of operation.
To enforce this policy the company implements and develops an information security management system
according to ISO/IEC 27001, incorporating the requirements of applicable legislation for the security and
integrity of public networks and services and cyber security.
Rules and principles of information security
We commit ourselves to:
• follow and meet legislative rules on information security (including cyber security) in all locations where we
operate,
• ensure the availability of information in time and place according to the needs of the company, but only to
those who need the information for their work in order to maintain confidentiality of information, according
to defined categories – public information, internal information, protected information and strictly protected
information,
• manage integrity and life cycle of information from the moment of their creation, their provision, use and
disposal,
• educate and develop our employees, suppliers and partners in the field of information security,
• resolve violations of information security as a gross violation of internal regulations and contractual
arrangements,
• adopt and impose security measures on the principle of assessment of the seriousness of the evaluated
risk, its impact and economic demands of the measures,
• regularly monitor, evaluate risks, manage security events and incidents through corrective and preventive
actions,
• systematically and sustainably increase effectiveness of information security management.
The management of the company expresses its commitment to support the set objectives and principles of
this policy and periodically review the effectiveness of the activities carried out at its fulfillment.
This policy is mandatory for all employees of SWAN.
In Bratislava, on May 9, 2022
Roman Vavrík, CEO SWAN, a.s.
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