INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAINK:
A mai világ tudásalapú gazdaságában az információ felbecsülhetetlen értéket képez. Az Információbiztonság
Irányítási Rendszer segítséget nyújt, hogy a szervezetek megismerhessék – az eddig még ismeretlen –
kockázatokat, hiányosságokat, hibákat, nyílt támadási felületeket, a feltárt és megismert kockázatokat elemezzék,
a kapott eredmények alapján a megfelelő intézkedéseket bevezessék, megelőzve a lehetséges veszteségek
forrásainak kialakulását.
Információ biztonsági irányítási rendszer (IBIR) tanúsítása az ISO/IEC 27001:2013
rendszerszabvány szerint
Az Információbiztonság Irányítási Rendszer előnyei:

•

A szervezet erőforrásainak átfogó védelme (az eszközöktől, az igénybe vett szolgáltatásokon keresztül
egészen az alkalmazottakig).

•
•

Az információk biztonsága (az adatok bizalmas kezelése, a megfelelő rendelkezésre állás).

•
•
•

megerősíti és folyamatosan növeli a szervezet felé mutatott bizalmat,

Összhang más irányítási rendszerekkel (ISO 9001, ISO 14001).
A tanúsított Információ Biztonsági Irányítási Rendszer
folyamatosan csökkenti a kockázatokat, veszélyeket, veszteségeket, kapcsolódó költségeket,
segíti a szervezet megfelelését a működési területéhez kapcsolódó összes vonatkozó jogszabálynak,
előírásnak.

ISO/IEC 27701:2019 Biztonságtechnika. Az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 27002 kibővítése a
személyes adatok védelme tekintetében. Követelmények és útmutatások
Az ISO/IEC 27701 szabvány segítséget nyújt a személyes adatok védelméhez, meghatározza a követelményeket és
útmutatást ad a személyes adatvédelmi irányítási rendszer (PIMS) létrehozásához, megvalósításához,
karbantartásához és folyamatos fejlesztéséhez az ISO/IEC 27001 és az ISO/IEC 27002 kiterjesztés formájában.
A szabvány a GDPR Rendelet (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) mindennapokra
való átültetését segíti.
A szabvány meghatározza a PIMS-hez kapcsolódó követelményeket, és útmutatást nyújt az adatkezelőknek és
adatfeldolgozóknak, akik felelősek és elszámoltathatóak a személyes adatok kezeléséért, feldolgozásért.
A szabvány szerkezete lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy összehangolják vagy integrálják a PIMS -t a
többi irányítási rendszer szabvány követelményeivel.
Az ISO/IEC 27701 szabvány szervezeti mérettől, típustól függetlenül alkalmazható, beleértve állami és
magánvállalatokat, kormányzati és nonprofit szervezeteket, amelyek személyazonosításra alkalmas adatkezelők
és/vagy adatfeldolgozók egy szervezeti információbiztonsági rendszeren belül.
A szabvány önmagában nem alkalmazható, csak az ISO/IEC 27001 információbiztonság irányítási rendszerrel
együtt, mivel az ISO/IEC 27001 követelményeket egészíti ki a GDPR Rendelet követelményeivel.
A szervezetek a szabvány szerinti sikeres tanúsítással tudják bizonyítani elkötelezettségüket, valamint
felkészültségüket az érintettek személyes adatainak védelmében. Ugyanakkor a PIMS tanúsítása – habár
tartalmazza és figyelembe veszi a GDPR alapelveket és követelményeket – az irányítási rendszerre vonatkozik és
nem azonos a GDPR Rendeletben foglalt GDPR tanúsítással.
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