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POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 
 
Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s., se zabývá poskytováním produktů v oboru 
elektro, měření, regulace a automatizace. 
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty 
a službami přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu. 
Společnost si uvědomuje svou odpovědnost za ochranu všech svých aktiv, klasifikovaných informací 

a za bezpečnost svěřených osobních údajů zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. 
 
 

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky bezpečnosti informací: 
 

 

1. Zajišťujeme dostupnost informací v čase a místě dle potřeb společnosti těm, kteří ji 
potřebují pro svou pracovní činnost, při současném uplatňování principů důvěrnosti, 
dostupnosti a integrity informací.  

 
2. U zaměstnanců soustavně upevňujeme vědomí informační bezpečnosti a ochrany 

osobních údajů. Zajišťujeme jejich systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 
Zachovávat a trvale chránit aktiva a osobní údaje je věcí všech zaměstnanců. 

 
3. Úroveň bezpečnosti nastavujeme přiměřeně významu zajišťovaných aktiv a 

bezpečnostním rizikům. Usilujeme o neustálé zlepšování řízení bezpečnosti 
informací, ochrany osobních údajů, trvalou ochranu svých aktiv a řízení bezpečnosti 
událostí a incidentů.  

 
4. Při svých činnostech, realizovaných produktech a službách respektujeme a 

dodržujeme relevantní právní požadavky, smluvní bezpečnostní závazky a 
požadavky zainteresovaných stran pro oblast bezpečnosti informací. 

 
 
 
Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje: 
 při svém rozhodování ctít a respektovat stanovené zásady bezpečnosti informací  
 principy bezpečnosti informací podporovat a v praxi prosazovat, plnění vyžadovat od všech 

zaměstnanců  
 vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti řízení bezpečnosti 

informací. 
 
 

Od zaměstnanců společnosti očekává: 
 důsledné a přesné dodržování postupů stanovených v dokumentaci řízení bezpečnosti informací 
 vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám 
 trvalou ochranu informačních aktiv společnosti a důslednou kontrolu výsledků své práce 
 zabezpečování ochrany svěřených osobních údajů při výkonu svých pracovních činností.  
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