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Ръководството на АДАСОФТ ООД в лицето на Управителите, декларира и поема персонален
ангажимент да изпълнява следната Декларация за Политика на ИСУ, с цел постигнати на основните
цели на ИСУ, а именно:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление на качеството и
сигурността на информацията, и повишаване удовлетвореността на клиентите относно
предоставяните продукти и услуги в рамките на обхвата на приложение и определения
контекст на дружеството;
Осигуряване на рамка за разработване и поставяне на конкретните измерими цели по
качеството и цели по сигурността на информацията, които да са съвместими със
стратегическата насока на дружеството;
Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите
страни;
Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на АДАСОФТ ООД;
Спазване на приложимите изисквания свързани със сигурността на информацията;
Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и международните
стандарти, отнасящи се до извършваните от Дружеството дейности, свързани с управление
на качеството и информационната сигурност;
Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и компетентни за
изпълнение на дейностите в Дружеството по управление на качеството и информационната
сигурност, чрез подходящи форми на обучение, придобиване на специфични умения и опит;
Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на клиентите/възложителите, отчитане
забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на Дружеството;
Запознаване и приобщаване на персонала към политиката и целите на ИСУ в дружеството.

Ние, като Управители на АДАСОФТ ООД, се ангажираме да сме добре запознат с изискванията на
Наръчника на ИСУ и документите на Системата за управление и да контролираме тяхното прилагане.
Непрекъснато ще оценяваме процесите, определени от основните дейности на дружеството и ще
търсим възможности за подобрения, използвайки показатели за измеримите цели по качеството и
сигурност на информацията, респективно определените показатели за измерване на процесите.
Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност
и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите
страни.
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