
 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Η VoiceTelemedia κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο Δηαηξείαο από όια ηα είδε θηλδύλνπ, 
εθαξκόδεη έλα Σύζηεκα Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 27001:2013 & ηνλ Καλνληζκό 
165/2011. 

Η αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε  ηεο Αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ  απνηειεί  θύξην κέιεκα ηεο 
εηαηξείαο VoiceTelemedia θαη θηινζνθία όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Σηόρνο καο είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη πςίζηεο σθέιεηαο κε γλώκνλα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηώλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ, όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ 
πιεξνθνξηώλ έρνπλ νξηζζεί θαη απνηεινύλ ην Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ. 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο εηαηξηθήο ζπλνρήο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνλ 
θηλδύλσλ κέζσ ηεο απνηξνπήο ζπκβάλησλ αζθαιείαο θαη κείσζεο ησλ πηζαλώλ επηπηώζεώλ ηνπο. 
Σηόρνο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο εηαηξείαο από εζσηεξηθέο, 
εμσηεξηθέο, ζθόπηκεο ή ζπκπησκαηηθέο απεηιέο. 
 

Πεδίο Εθαπμογήρ 

Τν  Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ (ISMS) εθαξκόδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο VoiceTelemedia 
ζηε Θεζζαινλίθε θαη αθνξά ηελ παξαθάησ παξνρή ππεξεζηώλ : 
- Τειεθσληθνύ θέληξνπ – εηζεξρόκελεο / εμεξρόκελεο 

- Τειεερνπιεξνθόξεζεο 

- SMS services  

- Υπεξεζίεο απηόκαηεο επαλάθιεζεο (call-back) 

 

Η εηαιρεία μας δεζμεύεηαι για: 
 Τελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, δηεξγαζίεο, ππεξεζίεο θαη 

πξντόληα ηεο, επηβεβαησκέλε  θαη εμαθξηβσκέλε  ζε  όιν ην θάζκα  ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηεο 

 Τελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ από κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 

 Τελ εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

 Τε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

 Τελ εμαζθάιηζε ηεο Γηαζεζηκόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο 

 Τε ζπκκόξθσζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο σο πξνο ηηο ηζρύνπζεο  λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο  

 Τελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

 Τε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ 

 

καιζτεδιάζει ηην σλοποίηζή  ηοσς μέζω :  

 Τνπ καθοπιζμού ηων ζηόσων καο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο πινπνίεζήο ηνπο 

 Τεο διάθεζηρ όλων ηων απαπαίηηηων πόπωνκαι μέζων γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο, 

απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο  

 Εκπλήπωζηρ όλων ηων  ζσεηικών νομοθεηικών απαιηήζεων και ηων απαιηήζεων ηων πελαηών, 

ώζηε όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο/ππεξεζίεο λα επζπγξακκίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ 

 Τεο άπηιαρ οπγάνωζηρ, εκπαίδεςζηρ και εξέλιξηρηος πποζωπικού καο θαη ηεο παξόηξπλζεο γηα 

δηαξθή βειηίσζε  



 

 
 Τεο παπακολούθηζηρ κπίζιμων παπαμέηπων ηων διεπγαζιών καο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο 

 

 

Αξκόδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ νξίδεηαη ν Υπεύζπλνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Οη ππεύζπλνη θάζε ηκήκαηνο νξίδνληαη σο αξκόδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα 
Πιεξνθνξηώλ ζηα ηκήκαηά ηνπο. 

Η ζπκκόξθσζε κε ηελ Πνιηηηθή γηα ηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ θαη επνκέλσο ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ 
πιεξνθνξηώλ ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 
ηεο VoiceTelemedia. 

Η πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ αλαζθνπείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη εγθξίλεηαη από ην Γεληθό 

Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο VoiceTelemedia. 
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