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Creditinfo Lietuva Vieša 

 

UAB “Creditinfo Lietuva” yra įsidiegusi informacijos saugumo valdymo sistemą, kuri remiasi ISO 

27001 standarto reikalavimais. Šios sistemos tikslas – apsaugoti visą organizacijos gaunamą, 

siunčiamą, kuriamą, valdomą ir naudojamą žodinę, rašytinę ir elektroninę informaciją nuo visų 

galimų grėsmių: išorinių, vidinių, tyčinių ar atsitiktinių, galinčių turėti įtakos organizacijos 

vykdomai veiklai ir įvaizdžiui.  

UAB “Creditinfo Lietuva” vadovybė, siekdama išsaugoti konkurencinį pranašumą, 

pelningumą, pinigų cirkuliaciją, teisinius ir sutartinius įsipareigojimus, bei įvaizdį, įsipareigoja 

užtikrinti organizacijos informacinių vertybių konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.  

Informacijos saugumo valdymo sistema yra taikoma: 

a) visiems organizacijos darbuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims ir jų atstovams, 
kuriems teisės aktų, įstatymų ir (ar) sutartinių santykių pagrindu yra suteikta prieiga 
prie organizacijos informacijos ar informacijos apdorojimo priemonių teisės aktuose, 
įstatymuose ar sutartyje numatytoms funkcijoms (teisėms) atlikti; 
 

b) išorinių paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms. 
 
Įgyvendinant informacijos saugumo valdymo sistemos tikslą yra siekiama tokių informacijos 
saugumo tikslų: 
 

a) užtikrinti ir valdyti informacijos saugumą, atsižvelgiant į organizacijos veiklos 
(strateginius) tikslus; 
 

b) užtikrinti ir valdyti atitikimą išoriniams ir vidiniams informacijos saugumo 
reikalavimams, atliekant periodinį atitikties vertinimą ir šalinant nustatytus trūkumus; 
 

c) užtikrinti informacijos saugumo pažeidimų sprendimą ir jų priežasčių pašalinimą, 
įgyvendinant informacijos saugos incidentų valdymo procesą; 
 

d) užtikrinti tinkamą informacijos saugumo ir apdorojimo priemonių parinkimą ir 
įgyvendinimą, atliekant kasmetinį rizikos vertinimą; 
 

e) užtikrinti taikomų informacijos saugumo priemonių veiksmingumą; 
 

f) užtikrinti veiklos tęstinumo plano tinkamumą, atliekant jo periodinę peržiūrą ir 
testavimą. 

 
Organizacija numato šias vidines ir išorines problemas, galinčias daryti įtaką jos gebėjimui 

pasiekti numatytus informacijos saugumo valdymo sistemos rezultatus:  

a) Geopolitinės situacijos pasikeitimai; 

b) Norminių teisės aktų pasikeitimai; 

c) Konkurencinė aplinka; 

d) ISVS suinteresuotų šalių keliami reikalavimai; 

e) Personalo kaita; 

f) Organizacijos darbuotojams keliamų reikalavimų nesilaikymas (darbo sutartys, 

pareigybinės instrukcijos, ISVS procedūros ir kt.) 
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UAB “Creditinfo Lietuva” verslo plano ir rizikos valdymo kontekste1 yra 

identifikuojamos, įvertinamos ir valdomos informacijos saugumo rizikos, įdiegiant informacijos 

saugumo valdymo sistemą (ISVS). Rizikos vertinimas, taikomumo pareiškimas ir rizikos 

priežiūros planas nustato kaip valdomos informacijos saugumo rizikos. Už rizikų priežiūros 

plano valdymą atsakingas informacijos saugumo vadovas. Jei reikia, gali būti atliekamas 

papildomas rizikų vertinimas, siekiant numatyti tinkamas priemones specifinėms rizikoms. 

Svarbių informacijos saugumo sričių valdymo tikslai pateikti Informacijos saugumo 

vadove, dokumentuotos politikos ir procedūros, taip pat sutartys su trečiosiomis šalimis. 

Šios politikos ir informacijos saugumo valdymo sistemos, kuri įgyvendina politiką, 

reikalavimai yra privalomi visiems UAB “Creditinfo Lietuva” darbuotojams ir taikomi visai 

organizacijai. 

UAB „Creditinfo Lietuva“ informacinės vertybės yra tvarkomos pagal ISVS procedūras 

ir kitus reglamentuojančius dokumentus.  

Visi UAB “Creditinfo Lietuva” darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti.   

Informacijos saugumo valdymo sistema nuolatos, sistemingai peržiūrima ir 

tobulinama. 

UAB “Creditinfo Lietuva” siekia sertifikuoti savo informacijos saugumo valdymo 

sistemą. 

Ši politika peržiūrima kartą per metus ar įvykus reikšmingiems pasikeitimams. 

Informacijos saugomo valdymo sistema ir jos veikimas yra pilnai aprašyti ISVS DOK 3.  

UAB “Creditinfo Lietuva” sukūrė informacijos saugumo grupę, kuriai vadovauja 

direktorius. Grupės uždavinys yra informacijos saugumo valdymo sistemos rėmimas, 

periodinė saugumo politikos peržiūra bei patvirtinimas. 

  

 

 
1 Rizikos valdymo kontekstas detaliai aprašytas DOK 4.2. 
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Politikoje naudojami terminai 

 

Organizacija - UAB “Creditinfo Lietuva” 

Informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS) - į veiklos riziką atsižvelgianti bendros 

organizacijos valdymo sistemos dalis, kuria siekiama nustatyti, taikyti, valdyti, stebėti, 

peržiūrėti, prižiūrėti ir gerinti informacijos saugumą. Valdymo sistemą sudaro organizacinė 

struktūra, politika, veiklos planavimas, įsipareigojimai, praktikos, procedūros, procesai ir 

ištekliai. ISVS sukurta remiantis ISO/IEC 27001 standartu. 

Informacinės vertybės: 

• Spausdintinė ar rašytinė informacija “popierinėje” formoje, informacija 

perduota pokalbio metu, taip pat informacija elektroninėje formoje, perduodama, apdorojama 

ar saugoma organizacijos tarnybinėse stotyse, interneto svetainėse, intranete, darbo stotyse, 

nešiojamuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose įrenginiuose, kompaktiniuose diskuose, 

lanksčiuose diskeliuose, USB atmintinėse, atsarginių kopijų juostose, taip pat kitose 

skaitmeninėse, magnetinėse ar optinėse laikmenose; 

• Programinė įranga – operacinės sistemos, taikomoji programinė įranga; 

• Fizinės informacinės vertybės – kompiuterinė aparatinė įranga (darbo ir 

tarnybinės stotys), kompiuterinio tinklo aparatinė įranga, duomenų perdavimo 

kabeliai, telefoninio ryšio sistema, spausdintuvai, skeneriai, telefono ir fakso 

aparatai ir kita informacijos perdavimui, saugojimui ar apdorojimui naudojama 

organizacijos įranga. 

Konfidencialumas - užtikrinimas, kad informacija prieinama tik autorizuotiems 

asmenims (ar procesams) ir apsaugojimas nuo tyčinės ar netyčinės neautorizuotos prieigos 

prie organizacijos informacijos ir sistemų (įskaitant kompiuterinį tinklą, interneto svetainę, 

kitas sistemas). 

 

Vientisumas - informacijos ir apdorojimo metodų tikslumo ir išbaigtumo užtikrinimas, 

apsaugant nuo atsitiktinio ar tyčinio, dalinio ar visiško sunaikinimo ar neautorizuoto 

modifikavimo. 

 

Prieinamumas - užtikrinimas, kad informacija ir susijusios informacinės vertybės 

prieinamos autorizuotiems asmenims, kuomet reikalingos. 

 

Informacijos saugumas - informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo 

išsaugojimas. 

 

 

 

 

Dokumento valdytojas: Informacijos saugumo vadovas 

 

Aktuali šio dokumento versija prieinama: visiems organizacijos darbuotojams 

 

Dokumentą tvirtina: organizacijos vadovas 
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Dokumento keitimai: 

 

Dokumento versija Keitimo aprašymas 

2013-11-22 Peržiūrėta 

2014-02-17 Atnaujinta po pirminio audito  

2014-11-12 Atnaujinta pagal naują standarto redakciją   

2015-06-03 Atnaujinta po 2015 metų audito    

2019-12-03 Peržiūrėta 

2020-11-12 Peržiūrėta 
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