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Integrovaná politika
kvality a bezpečnosti informací
Vedení společnosti TranSoft a.s. (dále společnost) deklaruje tyto politiky jako strategická
východiska integrovaného systému řízení:

Politika kvality
Společnost TranSoft a.s. je významným dodavatelem informačních systémů pro oblast veřejné a státní
správy. Toto postavení nás zavazuje:
•

•
•
•
•

Být našim zákazníkům dlouhodobým a stabilním partnerem s jasnou a čitelnou strategií s
výbornou perspektivou pro další spolupráci. Ve spolupráci se zákazníky vytvářet „best practice“
organizaci pracující s efektivní informační podporou procesů státní a veřejné správy a pravidelně
přinášet na trh nové přístupy a řešení informační podpory reflektující aktuální a očekávané
potřeby a přání zákazníků.
Chceme nadále posilovat naše postavení nejen v České republice, ale i dále růst za hranice
těchto domácích trhů společně s našimi národními partnery.
Interně zajistit stabilní a konkurenceschopné postavení mimo jiné procesním řízením firmy v
souladu se standardy kvality.
Zaměstnávat kvalitní a loajální pracovníky, trvale a soustavně je rozvíjet a spravedlivě je
odměňovat v návaznosti na jejich individuální výkon, v návaznosti na jejich příspěvek v pracovním
týmu a v návaznosti na celkové hospodářské výsledky firmy.
Udržet a nadále rozvíjet know-how v oblasti informačních systémů veřejné a státní správy
zaměřené na efektivitu, kvalitu a rozvoj informačních systémů a být tak partnerem
provozovatelům informačních systémů veřejné správy a napomáhat jim v dosahování jejich cílů.

Politika bezpečnosti informací
Společnost TranSoft a.s. zajišťuje vývoj, dodávky, implementaci a služby informačních systémů pro oblast
veřejné a státní správy. Pro zajištění ochrany a bezpečnosti informací přijalo vedení společnosti tuto
politiku, která je dále promítnuta do Bezpečnostní politiky, a tímto se zavazuje:
•
•
•
•
•
•

Soustavně vytvářet podmínky pro zajišťování zdrojů potřebných k zavedení, udržování a
neustálému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací.
Trvale uplatňovat principy důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací.
Aspekty právních předpisů a požadavky zainteresovaných stran zapracovávat do interních
předpisů společnosti.
Pravidelně hodnotit plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z analýzy rizik a této politiky.
Racionálním uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím
stranám zajišťovat vysokou ochranu citlivých dat a informací na všech pracovištích.
Opakovaným vzděláváním všech zaměstnanců a zvyšováním jejich povědomí o ochraně aktiv
zvyšovat informační bezpečnost.

Tyto politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení společnosti se zavazuje
pravidelně přezkoumávat tyto politiky, rozpracovávat je do měřitelných cílů, k plnění cílů
poskytovat potřebné zdroje a osobní příklad.

V Českých Budějovicích dne 25.5.2020

Ing. Luděk Fürst
předseda představenstva

