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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
INFORMATION SECURITY POLICY
▪

Bilgi Güvenliğini, Şirketimizin vazgeçilmez ilkesi kılmakla beraber ilk amacımız olarak benimseyip
sağlamak başlıca hedefimiz ve politikamızdır. Kuruluşumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına
uyup, sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt eder.
Information Security is the essential principle of our company and adopting and ensuring it as our very first
objective is our main target and policy. Our company meets the requirements of Information Security
Management System and commits the continuous improvement of our system.
Şirketimiz hızla gelişen ve kendisini sürekli yenileyen öncü Temizlik ve Sağlık hizmetleri kuruluşlarından
birisi olarak,

▪

Bilgi Güvenliği amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, bilgi güvenliğini her zaman en üst
düzeyde sağlarız.

▪

Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar doğrultusunda çalışırız.

▪

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, çevrenin ve toplumun sürekli memnuniyetini dengeli
biçimde ve onlarla işbirliği içerisinde sağlar ve varolan yasal gereklilikleri de karşılayacak şekilde gözetiriz.

▪

Başarımızı ve kalitemizi ilgilendiren tüm süreçlerimizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyup,
sistemimizi sürekli olarak iyileştiririz.

▪

Bilgi Güvenliği Politikamızı ilgili iç dış taraflara duyurusunu yaparak bilgi güvenliği politikamızdan tüm
tarafların haberdar olmasını sağlarız.
We are a progressive organization that constantly renovates itself. As being one of the leading
Health&Hygene services company;
•

We always meet the needs, expectations and targets of Information Security as well as ensuring it
always on high level.

•

We always work in accordance with the legislation, regulations and internatitonal standards.

•

We always keep our employees, suppliers, stakeholders and the society satisfied by working in
coorporation with them. While doing this, we always meet the legal requirements.
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•

We continuously improve our system and all processes that have impact on our success and quality
by meeting the Information Security Management System requirements.

•

We announce our Information Security Policy to both internal and external sides to keep them
informed.
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