ISO 27001 CERTIFIKACE
Chráníme vaše informační aktiva
VÝZVA PRO PODNIKY
Závislost na informačních systémech a službách znamená, že organizace jsou zranitelnější ohrožením
své bezpečnosti. Informace jsou aktiva, které stejně jako jiná významná obchodní aktiva mají pro
organizaci svou hodnotu a musí být vhodným způsobem chráněna. Správnou identifikací
a klasifikací těchto aktiv a systematickým vyhodnocováním jejich ohrožení a zranitelnosti
si může Vaše společnost vybrat přiměřené mechanizmy k řízení těchto rizik, a tak
prokázat, že zachovává důvěrnost, integritu a dostupnost informací pro klienty, odběratele,
akcionáře, úřední orgány a společnost jako takovou.

ŘEŠENÍ
Co je ISO 27001?
ISO 27001 je mezinárodní norma, která stanoví požadavky na systému managementu bezpečnosti informací, aby byla
organizace schopna vyhodnocovat svá rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídící mechanismy k zachování důvěrnosti,
integrity a dostupnosti informací.
Základním cílem je chránit informační aktiva Vaší organizace, aby se informace nedostaly
do nesprávných rukou nebo aby se neztratily navždy.
Jaké jsou hlavní výhody?
• Z důvodů závislosti na informacích a informačních systémech je k zachování konkurenční výhody,
cash-flow, ziskovosti a obchodního image nezbytné zajistit také bezpečnost informací.
•S
 oustavný dohled nad dodržováním legislativních, normativních a smluvně dojednaných požadavků týkajících se informací.
• Zdokonalené řízení společnosti a ujištění zainteresovaných stran jako jsou akcionáři,
klienti, odběratelé a dodavatelé, že bezpečnost informací je řízena.
• Pomocí správně vyhodnocených rizik se stanoví ohrožení aktiv a je vyhodnocena zranitelnost
a pravděpodobnost výskytu rizik a možné dopady tak, aby vaše zdroje byly efektivně využity.

PROČ SI ZVOLIT CERTIFIKACI OD BUREAU VERITAS
CERTIFICATION?
ISO 27001

 dborné znalosti  Bureau Veritas Certification má vedoucí
O
postavení ve světě, certifikovali jsme již přes
80 000 společností ve 100 zemích.

BUREAU VERITAS
Certification

Uznání  Bureau Veritas Certification je uznávaná více než 35 národními
a mezinárodními akreditačními orgány světa.
Síť  Máme zastoupení ve 140 zemích. Toto celosvětové zastoupení znamená,
že naši klienti mohou těžit z dvojnásobné výhody, tj. odborných znalostí
mezinárodního prostředí ve spojení s opravdovou hloubkou
znalostí místních poměrů.
Naše postavení na trhu je založeno na úzkém pracovním partnerství
zaměřeném na úspěšném provozování vašich obchodně-podnikatelských
aktivit: jedná se o více než 4800 speciálně vyškolených auditorů,
kteří poskytují certifikační služby užitečné pro vaše obchodní činnosti.
Kombinované služby  Bureau Veritas Certification nabízí možnosti
kombinovaných certifikací v co nejširší integraci uznávaných norem,
tím zajišťuje důslednost, optimalizaci a efektivnost prováděných certifikací.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Vedle certifikace ISO 27001 nabízí
Bureau Veritas Certification certifikaci
v co nejširším okruhu norem systému
řízení, které zahrnují:
• ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, SA 8000
• ISO/TS 16949, QS-9000,
VDA 6 & EAQF
• AS/EN 9100
• TL 9000
• SQAS, TDGA & TAPA
• HACCP & GMP
• ISO 20000
Jelikož většina těchto norem je
postavena tak, aby splňovaly požadavky
ISO 9001, nabízí Bureau Veritas
Certification možnost poskytování
služeb kombinované certifikace, jejímž
výsledkem je efektivita při provádění
auditů, důslednost a optimalizace.

NÁŠ PŘÍSTUP
Certif

Klíčové kroky našeho přístupu jsou následující:
• Podpis smlouvy:
rozdílová analýza
ISO 27001
a diagnóza Vaší
BUREAU VERITAS
stávající pozice

R e ce

Certification

Po každém kroku je rychle vyhotovena přímá
a komplexní zpráva umožňující vaší společnosti
trvale zlepšovat svůj systém managementu
bezpečnosti informací (ISMS).
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v porovnání se
všemi procesy,
zejména dotazy, vedené
na vrcholový management firmy
• Předcertifikační audit (volitelný): rozdílová
analýza a diagnóza vaší stávající pozice
v porovnání s normami
• Počáteční audit: ověření implementace základní
struktury ISMS (identifikace a klasifikace
aktiv, prohlášení o aplikovatelnosti , metodika
vyhodnocení rizik, uplatňování příslušné
legislativy a právních požadavků…)
• Certifikační audit: Ověření implementace
všech relevantních požadavků ISO 27001.
• Přezkoumání Zprávy z auditu a Požadavku na
udělení certifikátu, návazně vystavení certifikátu
• Dozorové audity ke sledování trvalého zlepšování
•R
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Platí ISO 27001 pro všechna průmyslová odvětví?
Ano, všude, kde existují informační aktiva lze ISMS zavést a certifikovat.
Norma je použitelná jak pro komerční organizace, tak pro vládní agentury,
úřady, neziskové organizace atd.
ISO 27001 se přece týká informační technologie?
Ne, ISO 27001 zahrnuje všechny aspekty informací, od elektronických dat
po rozhovory ve veřejných prostorách, včetně zabezpečení technických
prostředků a prověřování personálu. Norma ISO 27001 vám pomůže zajistit
obchodně-podnikatelskou kontinuitu téměř za všech okolností, jako jsou
např. požár, záplavy, nabourání počítačových systémů, ztráta dat, prozrazení
utajovaných informací a dokonce i terorismus.

REFERENCE
Bureau Veritas získala důvěru mnoha
vedoucích společností včetně:
• IBM
• Satyam
• Tai Fook
• Hewlett Packard
• ICICI Bank
• KPMG
• KEC Corporation
• Property Data Bank

U dané organizace je možno uzavřít pojistnou smlouvu na zabezpečení
informací, která bude krýt všechny formy komunikace a uložení dat.
ISO 27001 je pro tyto účely stěžejním nástrojem.

KONTAKT

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 200, fax: +420 21 00 88 291
e-mail: certification@bureauveritas.cz

VÍCE INFORMACÍ O NÁS NALEZNETE NA:
WWW.CERTIFICATION.BUREAUVERITAS.CZ
Organizace – Klíčové ukazatele – Akreditace
Kontakty – Služby – Zaměstnání

