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Uprava Brodogradilišta potiče kontinuiranost poslovanja primjenom sustava informacijske i 
informatičke sigurnosti u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske primjenjivim za 
organizaciju iz područja informatičke sigurnosti, zaštite i tajnosti poslovnih i osobnih podataka 
te ugovornih te zahtjevima međunarodne norme ISO 27001:2013 u opsegu održivosti i 
kontinuitetu rada potpornih procesa ključnih za poslovanje Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. – 
Martinšćica bb, 51000 Rijeka, Hrvatska. 
  
Za održanje kontinuiteta poslovanja Brodogradilišta važno je poduzimati mjere sa ciljem zaštite 
informacijske imovine od svih, unutarnjih i vanjskih te namjernih ili slučajnih, prijetnji 
povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti informacija. 
 
Uprava Brodogradilišta je objavila viziju, misiju i strategiju organizacije na temelju kojih je 
proizašla Politika informacijske sigurnosti kao podrška održanju kontinuiteta poslovanja 
Brodogradilišta koja se temelji na sljedećim načelima: 

 
 osigurati povjerljivost informacija i štititi ih od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe, 
 održavati cjelovitost informacija kako bi se osigurala njihova trajna točnost i 

primjenjivost, 
 informacije i informacijske sustave učiniti raspoloživima dionicima u skladu s 

poslovnim potrebama, 
 graditi odnose i održavati komunikaciju s dionicima poslovanja uz razumijevanje 

vlastitog konteksta te potreba i očekivanja dionika, 
 redovito u planiranim razdobljima provoditi identifikaciju, analizu i procjenu rizika 

informacijske sigurnosti  
 odluke i akcije temeljiti na rezultatima redovite procjene rizika informacijske sigurnosti, 
 edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za informacijsku 

sigurnost, 
 primijenjenim mjerama informacijske sigurnosti osigurati zadovoljenje zakonskih, 

regulatornih i ugovornih zahtjeva, kao i drugih zahtjeva informacijske sigurnosti koje 
smo se obvezali poštivati, 

 mjerljivim ciljevima i nadzorom uspješnosti sustava i primijenjenih mjera informacijske 
sigurnosti osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšavanje, 

 ugrožavanje informacijske sigurnosti pravovremeno prijaviti nadležnim osobama za 
upravljanje informacijskom sigurnošću, 

 istražiti i analizirati sigurnosne incidente te pokrenuti prikladne radnje radi otklanjanja 
uzroka prijetnji i umanjenja rizika, 

 razvijati, održavati i testirati planove za oporavak od posljedica sigurnosnih incidenata i 
nastavak poslovanja. 

 
Uprava Brodogradilišta je opredijeljena osigurati dostupnost informacija i nužno potrebne 
resurse za postizanje općih i pojedinačnih ciljeva vezanih uz informacijsku sigurnost. 
 
Uprava Brodogradilišta je opredijeljena za usklađenost sa svim primjenjivim zakonskim i 
ostalim zahtjevima kojih se Brodogradilište obvezalo poštivati u vidu načina korištenja 
informacija. 
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Uprava Brodogradilišta je odgovorna da svi djelatnici Brodogradilišta budu upoznati sa 
Politikom informacijske sigurnosti, kao i sve vanjske strane koje imaju ulogu u Sustavu 
upravljanja informacijskom sigurnošću.  
 
Zaposleni u Brodogradilištu su upoznati s ovom politikom i ciljevima koji iz nje proizlaze. 
 
Uprava Brodogradilišta podupire komunikaciju o prijedlozima za poboljšanje sustava 
upravljanja na svim funkcijama i razinama organizacije i od strane svih zaposlenika 
 
Provođenje mjera iz ove politike i realizacija ciljeva koje iz nje proizlaze, obveza je svih 
zaposlenika.  
 
Najmanje jednom godišnje Uprava ocjenjuje prikladnost Politike informacijske sigurnosti i po 
potrebi je ažurira.  
 
Ovaj dokument vrijedi od datuma donošenja. 
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