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Nasze zobowiązanie 

Bureau Veritas jest światowym liderem w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji. Jesteśmy obecni w 140 
krajach i zatrudniamy ponad 75 000 pracowników. Systemy informatyczne i rozwiązania cyfrowe są 
niezbędne dla rozwoju strategii Grupy i jej dalszego postępu – stale zapewniają ochronę danych 
i elastyczność biznesu. 

Bezpieczeństwo informacji 

W Bureau Veritas informacja ma wiele form – pisemną, ustną, elektroniczną, jest przetwarzana ręcznie 
lub automatycznie i jest uważana za cenny zasób, który zapewnia wydajność, zdolność i trwałość firmy, 
niezbędne do rozwijania naszych działań i zwiększania wyników. 

Aby sprawnie radzić sobie z przypadkowymi i złośliwymi zagrożeniami, które mogłyby wpłynąć na 
bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego, Bureau Veritas chroni system przez wdrażanie 
odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Niniejsze oświadczenie jest dowodem naszego zaangażowania w realizację planów i ambicji firmy 
w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, których celem jest ochrona i bezpieczeństwo danych, 
reputacji i działalności Bureau Veritas i naszych klientów. 

Nasz system zarządzania 

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) 
zabezpiecza dane oraz użytkowników Bureau Veritas, aby zapewniać ciągłość biznesu i redukować 
szkody przez zapobieganie i ograniczanie skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji. 

Nasze cele 

 Zapewniać stałą, bezpieczną pracę i współpracę z pracownikami i podwykonawcami oraz 
z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi. 

 Rozpoznawać i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa aktywów i informacji, a także im 
przeciwdziałać, zapewniając ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utrzymanie poufności, 
nienaruszalności i dostępności informacji. 

 Zapewniać wszystkim grupom szczególny i spójny model dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa, 
oparty na wskazówkach NIST dotyczących cyberbezpieczeństwa. 

 Mieć pewność, że narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo informacji są zapewnione i przekazane 
całemu personelowi pracującemu w imieniu Bureau Veritas oraz że zdarzenia związane 
z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, bieżące i podejrzewane, są zgłaszane, rejestrowane, 
badane i rozwiązywane. 

 Zapewniać powrót do działalności i jej ciągłość poprzez planowanie, badanie oraz redundancję. 

 Stale sprawdzać nasze wyniki, abyśmy mogli wyciągać wnioski z doświadczeń i zwiększać nasze 
bezpieczeństwo. 
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