JABLOTRON
CREATING ALARMS

DEKLARACE BEZPEČNOSTI CLOUDU JABLOTRON
JABLOTRON CLOUD Services s.r.o., jakožto poskytovatel služeb Cloud Jablotron a partner JABLOTRON
ALARMS a.s., přikládá zásadní význam zajištění integrity a důvěrnosti všech dat a informací, které jsou
mu jejich uživateli svěřeny do péče, a se kterými v této souvislosti zachází.
Vnímá ochranu informací svých i informací svých klientů jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených
opatření, jejichž cílem je zajistit přiměřené nakládání se všemi důležitými aktivy. Zvláštní pozornost
věnuje

ochraně

osobních

dat

zpracovávaných

společností

v souladu

s Nařízením

Evropského

parlamentu a Rady (EU) 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Zabezpečení vlastních i svěřených informací podléhá přísným interním bezpečnostním předpisům,
aplikovaným v rámci interního systému řízení bezpečnosti informací vycházejícím z bezpečnostních
požadavků ISO 27001 a všeobecných best practices (v letech 2016-2020 opakovaně potvrzeno
nezávislým auditem).
V zájmu zajištění maximální bezpečnosti, spolehlivosti i vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb
v oblasti cloudu vybírá JABLOTRON CLOUD Services s.r.o. jen důvěryhodné a vysoce profesionálně i
technicky zdatné partnery s mnohaletými zkušenostmi a perfektními výsledky.
V oblasti provozu a řízení rizik Cloudu JABLOTRON proto JABLOTRON CLOUD Services s.r.o.
spolupracuje s IBM česká republika, spol. s r.o., jejíž infrastrukturu, platformu i související služby ve
vybraných lokalitách EU dlouhodobě úspěšně využívá.
Společnost IBM, která je držitelem certifikátu dle ISO/IEC 27001:2013 (scope: The design,
development an supposrt of ínfrastructure management systém {!MS} and IAAS cloud offeríngs, usíng
local and global capabílítíes) od roku 2014, představuje pro JABLOTRON CLOUD Services s.r.o. i její
klienty dostatečnou záruku vysoce kvalifikovaného a profesionálního přístupu na poli zabezpečení a
ochrany dat.
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