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Η διοίκηση της εταιρείας DATA MEDIA, είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση όλων των φυσικών
και ηλεκτρονικών στοιχείων πληροφορίας που αφορούν την εταιρεία, ώστε να διατηρήσουν
την ανταγωνιστικότητά της, τις ταμειακές ροές, την κερδοφορία, τη νομική, κανονιστική και
συμβατική συμμόρφωση και την εμπορική της εικόνα. Οι προδιαγραφές που αφορούν
πληροφορίες και ασφάλεια πληροφοριών θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε απόλυτη
συμφωνία με τους στόχους της DATA MEDIA, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφορίας (ΣΔΑΠ) έχει ως στόχο να λειτουργεί ως μηχανισμός που επιτρέπει την κοινή
χρήση πληροφοριών, τις ηλεκτρονικές λειτουργίες και τη μείωση των σχετιζόμενων με την
πληροφορία κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα.
Το τρέχων επιχειρηματικό σχέδιο και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου της DATA MEDIA
παρέχουν το γενικό πλαίσιο που επιτρέπει την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο
σχετιζόμενων με την πληροφορία κινδύνων μέσω της εγκατάστασης και συντήρησης ενός
συστήματος ΣΔΑΠ. Η αξιολόγηση επικινδυνότητας, η Δήλωση Εφαρμοσιμότητας και την
μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων προσδιορίζουν τον τρόπο διαχείρισης σχετιζόμενων με
την πληροφορία κινδύνων. Επιπλέον αξιολογήσεις επικινδυνότητας μπορούν, σε περίπτωση
που παραστεί ανάγκη, να διενεργηθούν με στόχο να καθορίσουν τον κατάλληλο τρόπο
διαχείρισης συγκεκριμένων κινδύνων.
Συγκεκριμένα, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και έκτακτης ανάγκης, διαδικασίες
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, αποφυγή ιών και κυβερνοεπιθέσεων,
έλεγχος πρόσβασης σε συστήματα και δημιουργία αναφορών σε περιστατικά που αφορούν
την ασφάλεια πληροφοριών, είναι θεμελιώδη σε αυτή την πολιτική. Οι αντικειμενικοί
στόχοι για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς υποστηρίζονται από συγκεκριμένες,
τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Όλοι οι εργαζόμενοι της DATA MEDIA και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες που
προσδιορίζονται στο ΣΔΑΠ, αναμένεται να συμμορφωθούν με αυτή την πολιτική και με το
ΣΔΑΠ που υλοποιεί την πολιτική. Όλο το προσωπικό, και οι σχετικοί εξωτερικοί
συνεργάτες, θα λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση.
Το ΣΔΑΠ υπόκειται σε συνεχή συστηματική αναθεώρηση και βελτίωση.
Η DATA MEDIA δεσμεύεται να επιτύχει πιστοποίηση του ΣΔΑΠ της κατά ISO27001:2013.
Η παρούσα πολιτική θα αναθεωρείται ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε μεταβολή
στην αξιολόγηση επικινδυνότητας ή τη μέθοδο διαχείρισης κινδύνων τουλάχιστον ετησίως.

Σε αυτή την πολιτική, η “ασφάλεια πληροφοριών” ορίζεται ως:
Διατήρηση
Αυτό σημαίνει πως η διοίκηση, όλο το προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι υπεργολάβοι,
οι σύμβουλοι έργων και κάθε τρίτος ενημερώνονται και θα ενημερώνονται για τις ευθύνες τους (οι
οποίες καθορίζονται στην περιγραφή των καθηκόντων τους ή τα συμβόλαιά τους) στο να
προστατεύουν την ασφάλεια πληροφοριών, να αναφέρουν παραβιάσεις ασφαλείας (σύμφωνα με την
πολιτική και τις διαδικασίες του ΣΔΑΠ) και να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΠ. Οι
επιπτώσεις σε περίπτωση παράβασης της πολιτικής ασφαλείας περιγράφονται στην πειθαρχική
πολιτική της DATA MEDIA. Όλο το προσωπικό θα λάβει εκπαίδευση για την επίγνωση της ασφάλειας
πληροφοριών και το πιο εξειδικευμένο προσωπικό θα λάβει κατάλληλα εξειδικευμένη εκπαίδευση
στην ασφάλεια πληροφοριών.

η διαθεσιμότητα,
Διαθεσιμότητα σημαίνει πως πληροφορίες και σχετιζόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε
εξουσιοδοτημένους χρήστες όποτε απαιτείται και συνεπώς φυσικά ασφαλή. Το δίκτυο υπολογιστών
πρέπει να είναι ανθεκτικό και η DATA MEDIA θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και να
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ανταποκριθεί ταχύτατα σε περιστατικά (όπως ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό) που απειλούν τη
συνεχή διαθεσιμότητα στοιχείων, συστημάτων και πληροφοριών. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα
σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.

εμπιστευτικότητα
Στην εμπιστευτικότητα περιλαμβάνεται η διαβεβαίωση πως οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο
σε όσους έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και συνεπώς αποτρέπεται εσκεμμένη η τυχαία μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδιόκτητη γνώση και συστήματα [περιλαμβανομένων
του δικτύου(-ων), ιστοσελίδας (ιστοσελίδων) κλπ] της DATA MEDIA .

Και ακεραιότητα
Εδώ περιλαμβάνεται η διασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών και μεθόδων
επεξεργασίας και επομένως απαιτείται η αποτροπή εσκεμμένης ή τυχαίας, μερικής ή πλήρους,
καταστροφής, ή μη εξουσιοδοτημένης μετατροπής, τόσο φυσικών στοιχείων, όσο και ηλεκτρονικών
δεδομένων. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει το δίκτυο(-α),
ιστοσελίδα(-ες), και σχεδία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, και αναφοράς περιστατικών που
αφορούν την ασφάλεια. Η DATA MEDIA πρέπει να συμμορφώνεται με όλη τη σχετική νομοθεσία που
αφορά δεδομένα μέσα στα πλαίσια των δικαιοδοσιών στα οποία λειτουργεί.

των φυσικών στοιχείων
Τα φυσικά στοιχεία της DATA MEDIA περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, υλικό
υπολογιστών, καλώδια μεταφοράς δεδομένων, τηλεφωνικά συστήματα, συστήματα αρχειοθέτησης
και φυσικούς φακέλους δεδομένων

και στοιχεία πληροφοριών
Τα στοιχεία πληροφοριών περιλαμβάνουν πληροφορίες τυπωμένες ή γραμμένες σε χαρτί,
διαβιβασμένες μέσω ταχυδρομείου, ή έχουν ειπωθεί σε συζήτηση, καθώς και πληροφορίες
ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε κεντρικούς υπολογιστές, ιστοσελίδες, εσωτερικά δίκτυα,
προσωπικούς ή φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, PDA καθώς επίσης και CD ROM, συσκευές
USB, και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή μαγνητικό μέσο, και πληροφορίες μεταβιβασμένες
ηλεκτρονικά με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η λέξη “δεδομένα” επίσης περιλαμβάνει
σύνολα οδηγιών που καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης πληροφοριών (π.χ. το λογισμικό:
λειτουργικά συστήματα εφαρμογές, κλπ).

Το ΣΔΑΠ είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, του οποίου η παρούσα πολιτική,
οι διαδικασίες και άλλα συνοδευτικά και σχετιζόμενα έγγραφα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, και το
οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ISO27001:2013.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι οποιοδήποτε περιστατικό ή δραστηριότητα που προκαλεί ή
ενδέχεται να προκαλέσει κατάρρευση στη διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα ή ακεραιότητα των
φυσικών ή ηλεκτρονικών πληροφοριακών στοιχείων της Εταιρείας.
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