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Dostarczamy nowoczesne narzędzia pracy
łączące społeczność transportową. Jesteśmy firmą
innowacyjną. Nasze rozwiązania są oparte o
nowoczesne
technologie
IT.
Umiejętnie
zarządzamy informacjami - poprzez pozyskiwanie,
przetwarzanie, przechowywanie.

We provide modern working tools integrating the
transport community. We are an innovative
company. Our solutions are based on modern IT
technologies. We are skilful in managing the
information through the acquisition, processing,
and storage.

Zarząd Logintrans Sp. z o. o. ustanawia
niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz
zobowiązuje wszystkie osoby mające dostęp do
informacji, w szczególności do danych Klientów i
kontrahentów,
do
ich
odpowiedzialnego
wykorzystywania
poprzez
przestrzeganie
ustanowionych zasad bezpieczeństwa informacji.

The Board of Logintrans Sp. z o.o. establishes
this Information Security Policy and commits
everyone who has access to information,
especially to data of the Customers and
contractors, to responsible usage by complying
with the established principles concerning
information security.

Skuteczna ochrona informacji przed
szeroką gamą zagrożeń ma pozytywny wpływ na
poprawę wizerunku naszej firmy oraz potwierdza,
że nasze działania są zgodne z obowiązującym w
tym zakresie prawem oraz wymaganiami Klientów.
Podkreślając wagę znajomości i przestrzegania
obowiązujących wymagań prawnych związanych z
zakresem prowadzonej działalności, Zarząd
Logintrans Sp. z o. o. deklaruje, że stosuje się do
obowiązujących reguł zachowania bezpieczeństwa
informacji oraz tego samego wymaga od
wszystkich osób pracujących w Spółce.

Effective protection of information against a wide
range of threats has positive impact on the
improvement of our organization image and
confirms that our activities are in accordance
with legal and Customers’ requirements.
Underlining the importance of knowledge and
compliance with applicable legal requirements
related to the scope of activities, the Board of
Logintrans declares that it follows current rules
of security information and also requires it from
all people working for the Company.

Wszystkie osoby fizyczne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub
osoby
prawne
–
prowadzące
działalność
gospodarczą, mające dostęp do informacji
przetwarzanych przez Logintrans Sp. z o. o.
składają oświadczenia o zapoznaniu się i
przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa informacji.

A natural person conducting business activity, an
organisational unit without legal personality or
legal persons conducting business activity
having access to the information processed by in
Logintrans Sp. z o.o. provide a statement of
getting acquainted and observing the rules of
information security.

Bezpieczeństwo Informacji jest realizowane
poprzez wdrażanie odpowiedniego systemu
zabezpieczeń,
poprzez
stosownie
polityk,
procesów, standardów, funkcji oprogramowania i
sprzętu.

Information security is realized through the
implementation of a proper security system,
application of relevant policies, processes,
standards, software feature and equipment.

Zarząd Logintrans Sp. z o.o. dążąc do
spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz
innych
zainteresowanych
stron
deklaruje
zaangażowanie w ciągłe doskonalenie Systemu
Zarządzania
Bezpieczeństwem
Informacji
zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz
zobowiązuje się zapewniać w tym zakresie
niezbędne zasoby.

Aiming at the fulfillment of needs and
expectations of the Customers and other
interested parties, the Board of Logintrans Sp. z
o.o. declares its commitment to the continuous
improvement of the Information Security
Management System in accordance with
ISO/EIC 27001 and undertakes to provide
necessary resources in this area.

Celem wdrożenia i utrzymania skutecznego
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
jest podniesienie naszej wiarygodności w oczach
naszych Klientów oraz świadczenie usług na jak
najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich
wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji,
poprzez:
• ciągłe podnoszenie świadomości oraz
kwalifikacji pracowników Spółki,
• budowanie zaangażowania na każdym
szczeblu
organizacji
w
zarządzanie
ryzykiem, w szczególności w obrębie
zidentyfikowanych procesów,
• rozbudowę i modernizację infrastruktury
teleinformatycznej oraz
poprawę jej
bezpieczeństwa,
• zachowanie poufności i integralności oraz
dostępności informacji,
• ochronę danych osobowych,
• efektywne zarządzanie zasobami.

The aim of the implementation and effective
maintenance
of
Information
Security
Management System is to increase our reliability
in the eyes of our Customers and to render high
level services complying with all requirements in
the scope of information security, through:

Niniejsza
Polityka
Bezpieczeństwa
Informacji jest znana, rozumiana i przestrzegana
przez wszystkich pracowników Spółki.
Zarząd Logintrans Sp. z o. o.
[data]
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continuous raising of awareness and
qualifications
of
the
Company’s
employees,
building commitment in the risk
management at each organizational
level, especially in the area of identified
processes,
development and modernization of IT
infrastructure and improvement of its
safety,
keeping confidentiality, integrity and
availability of information,
personal data protection,
effective management of resources.

This Information Security Policy is known,
understood and observed by all employees of
the Company.
The Board of Logintrans Sp. z o. o.
[date]

