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Obrazec
PKS-12 POLITIKA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE 

VARNOSTI SKUPINE HSE
Strani: 1

Temeljni cilj politike upravljanje informacijske varnosti skupine HSE je varovanje informacij in podatkov. Z 
razvojem tržnega sistema na področju električne energije, novih tehnologij in novih organizacijskih 
modelov se pojavljajo nova tveganja v poslovanju, ki lahko brez primernih ukrepov postanejo 
neobvladljiva. Zato smo uvedli sistem upravljanja informacijske varnosti, s tem smo dosegli večjo stopnjo 
varovanja zaupnosti, neoporečnosti ter razpoložljivosti informacij podjetja. Z implementacijo standarda 
sistem upravljanja informacijske varnosti po ISO/IEC 27001 smo zagotovili ustrezne mehanizme za stalen 
nadzor in ocenjevanje informacijske varnosti ter na podlagi tega tudi upravljanje s tveganji v povezavi z 
informacijskimi sredstvi. Pomemben dejavnik v tem procesu je tudi ozaveščanje zaposlenih o nujnosti 
uvedbe določenih varnostnih kontrol.

V skupini HSE se obvezujemo, da bomo:
- upravljali fizično, logično in okoljsko varovanje, vključujoč varovanje komunikacij,
- definirali kriterije za vrednotenje informacijskih tveganj,
- redno obnavljali ocene informacijskih tveganja,
- varovali informacije pred nepooblaščenim dostopom in zagotavljali neokrnjenost, celovitost in 

zaupnost informacij,
- izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje, internih predpisov, pogodbene zahteve, zahteve lokalne 

skupnosti in druge zahteve,
- zagotavljali ustrezne vire in tehnično podporo izvajanju in nenehnemu izboljševanju sistema 

upravljanja informacijske varnosti,
- upoštevali varnostne zahteve v zvezi z osebjem,
- zaposlene sistematično ozaveščali in usposabljali iz sistema upravljanja informacijske varnosti,
- zunanje izvajalce in tretje stranke sistematično ozaveščali o sistemu upravljanja informacijske 

varnosti,
- razvijali, vzdrževali in preizkušali načrte za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja,
- zmanjševali verjetnost incidentov s področja informacijske varnosti,
- upravljali (odkrivali, raziskovali, poročali) incidente.

Politika upravljanja informacijske varnostni skupine HSE izhaja iz strateških usmeritev skupine HSE.
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