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POLITIKA VAROVANJA IN ZAŠČITE PODATKOV
Podatke v Elektru Celje d.d. (v nadaljnjem besedilu podjetje) obravnavamo kot pomembno poslovno
dobrino, ki neposredno vpliva na poslovanje, na vrednost podjetja, na zadovoljstvo uporabnikov
električne energije in storitev ter na podobo podjetja v javnosti. Z razvojem informacijskih tehnologij
in z njihovo uporabo v podjetju raste obseg zajetih, obdelanih, prenesenih in hranjenih podatkov.
Zato nenehno narašča pomen varovanja podatkov in celovite zaščite informacijskih virov.
Podjetje je skupaj z ostalimi sorodnimi družbami za distribucijo električne energije v Sloveniji
predalo v razvijanje, upravljanje in izvajanje dobršen del svojega informacijskega sistema zunanjemu
izvajalcu, ki je v njihovi večinski skupni lasti. Zato isti zunanji izvajalec opravlja enake storitve tudi za
ostale družbe za distribucijo električne energije, kar pomeni, da obstaja vzajemna soodvisnost med
temi podjetji in izvajalcem tudi na področju informacijske varnosti in s tem pri opredelitvi usklajenih
varnostnih politik.
Varnostne politike opredeljujejo načela, postopke in ukrepe varovanja podatkov in zaščite
informacijskega sistema ter njegovih delov. S tem podjetje zagotavlja ustrezno varstvo osebnih
podatkov, avtorskih pravic, poslovnih in drugih skrivnosti v skladu z veljavnimi predpisi in sistemom
obvladovanja kakovosti. Sprejete politike ne pomenijo dokončne rešitve, ker je le-ta odvisna od
trenutnega obsega in ravni v podjetju uporabljenih informacijskih tehnologij in uporabljenih
mednarodnih standardov ter veljavnih predpisov.
Uprava podjetja se s sprejetjem tega dokumenta obvezuje, da bo zagotavljala izgradnjo, preverjanje,
dopolnjevanje, usklajevanje s predpisi ter izvajanje vseh postopkov in ukrepov, ki izhajajo iz
posameznih sprejetih politik. S tem uprava tudi zagotavlja, da vsi zaposleni sprejete politike
dosledno izvajajo.
Z zunanjimi izvajalci bo uprava vzpostavila tak pogodbeni odnos, da bodo postopki in ukrepi, ki
izhajajo iz teh politik, vedno usklajeni v podjetju in pri zunanjem izvajalcu.
Posledice neizvajanja varnostnih politik za zaposlene obravnavajo interni akti podjetja in določajo
pogodbeni odnosi ter ustrezni predpisi na državni ravni.
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OPOZORILO: Dokumenti so obvladovani elektronsko.
Pred uporabo dokumenta, preverite njegovo veljavnost in zadnjo verzijo v aplikaciji BusinessConnect.
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