
ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 
Poświęcamy tysiące godzin rocznie na doskonalenie funkcjonowania firm na całym świecie. Wynikające z tego doświadczenia umożliwiają nam dostrzeżenie i dokładną 
analizę tego, jak zarządzanie bezpieczeństwem informacji za pomocą systemu ISO/IEC 27001 pomaga chronić cenne informacje i przynosić realne korzyści.

Informacje o problemie zabezpieczeń Jak ISO/IEC 27001 może pomóc Państwa organizacji? Korzyści

Wraz ze wzrostem kar organizacje   
powinny zapewnić zgodność z wymogami 
prawnymi takimi jak ustawa o Ochronie 
Danych Osobowych

•  Dostarcza strukturę zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, zapewniając 
uwzględnienie wymogów normatywnych

•  Wspiera zapewnienie zgodności działań z odpowiednimi przepisami ustawo-
wymi i wykonawczymi

•  Zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia na oskarżenie lub kary grzywny
•  Może pomóc w uzyskaniu statusu preferowanego dostawcy

Informacje o potencjalnych naruszeniach 
szkodzą reputacji Twojej organizacji

•  Wymaga identyfikacji ryzyka dotyczącego informacji i wprowadzenia środków 
bezpieczeństwa, by sprawnie zarządzać ryzykiem i jego ograniczaniem

•  Zapewnia wdrożenie procedur umożliwiających szybkie wykrywanie naruszeń 
bezpieczeństwa

•  Opiera się na ciągłym doskonaleniu i wymaga regularnej weryfikacji skuteczności Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz rozwiązywania pojawiających się 
zagrożeń bezpieczeństwa

• Chroni reputację organizacji
• Zapewnia  klientom gwarancję bezpieczeństwa  ich danych
• Oszczędza koszty poprzez redukcję incydentów

Łatwy dostęp do istotnych informacji  
w każdej chwili

• Gwarantuje, że dostęp do informacji posiadają jedynie autoryzowani użytkownicy
•  Pokazuje, że bezpieczeństwo informacji jest priorytetem, zapewniając jednocześnie zain-

teresowane strony, że system jest odpowiednio stosowany
•  Sprawia, że będą Państwo stale doskonalić swoje zabezpieczenia dotyczące ochrony informacji

•  Zapewnia wiarygodność i zaufanie klientów
•  Uczy jak usprawniać swoją działalność przy jednoczesnej kontynuacji dzia-

łalności biznesowej

Brak wiary w umiejętności organizowania 
zarządzania ryzykiem w zakresie 
bezpieczeństwa informacji

•  Stanowi ramową strukturę do identyfikacji zagrożeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji, realizacji odpowiedniego zarządzania oraz dla kontroli technicznych

•  System ISO/IEC jest oparty na analizie ryzyka – odpowiednio i niewielkim nakładem kosz-
tów zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji

•  Pewność swojego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
•  Poprawa organizacji wewnętrznej
•  Umiejętność rozpoznawania ryzyka u zainteresowanych stron

Trudności w odpowiadaniu na rosnące 
oczekiwania klientów odnoszących się 
do bezpieczeństwa ich danych

Brak świadomości o stanie bezpieczeństwa 
informacji w Twojej organizacji

•  Jest sposobem na zapewnienie, że procesy postępowania, procedury i kontrole są odpowied-
nie, aby sprawnie zarządzać ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

•  Daje organizacjom możliwość reagowania na wymogi przetargowe w zakresie zarządzania 
informacjami w sposób bezpośredni

•  Zapewnia, że pracownicy wyższego szczebla uznają bezpieczeństwo informacji za priorytet 
i w sposób zrozumiały przekażą informacje swoim podwładnym 

•  Wymaga wdrożenia programu szkoleń, dzięki którym zwiększy się świadomość bezpie-
czeństwa informacji w całej organizacji 

•  Wymaga od kierownictwa określenia ról oraz odpowiedzialności w SZBI, a także zapewnie-
nia, że wybrane osoby są kompetentne dla wykonywania powierzonych im obowiązków

•  Spełnianie wymagań klientów oraz wymagań dotyczących przygotowywania 
ofert przetargowych

•  Ograniczenie kontroli osób trzecich dotyczących wymogów bezpieczeństwa  
informacji

•  Zdobycie przewagi nad konkurencją

•  Większa świadomość bezpieczeństwa informacji
•  Zobowiązanie do ochrony informacji na wszystkich poziomach w całej  

organizacji 
•  Ograniczenie przypadków naruszeń bezpieczeństwa informacji przez pra-

cowników
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Więcej informacji na naszej stronie www.bsigroup.com/ISO-27001-pl

Upewnij się, że Twoje umiejętności 
i wiedza są nadal aktualne i zachowaj  

zgodność systemów zarządzania
Sprawdź naszą ofertę szkoleń
www.bsigroup.com/szkolenia

www.bsigroup.com/szkolenia

