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Inleiding
Stonefield helpt organisaties bij de inrichting van een
gedegen privacy- en information security management
systeem, om te voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of andere normen en
standaarden, zoals ISO27001, NEN7510, BIR, BIG etc. Wij
bieden diensten en software aan om de risico’s te
beheersen rondom informatie verwerking, continuïteit
en cybercriminaliteit, alsmede te voldoen aan de hieraan
gelieerde eisen vanuit wet- en regelgeving en normen
tot aan certificering.
Doelstelling
Het is ons doel om integrale privacy en
informatieveiligheid bereikbaar te maken voor kleine,
middelgrote en grote organisaties. Die ambitie sluit
volledig aan op de professionaliteit en passie die
Stonefield in haar samenwerking met klanten legt. De
door ons opgestelde Beleidsverklaring omtrent het
informatiebeveiligingsbeleid stellen wij ten doel en te
bevestigen dat de Directie van Stonefield zich ertoe
verplicht:




Een managementsysteem voor informatiebeveiliging
te ontwerpen, in te voeren en te handhaven dat aan
de eisen van de internationale norm ISO 27001:2017
en alle relevante plaatselijke wetten, voorschriften
en wettelijke eisen voldoet;
De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
te waarborgen van alle data van Stonefield en haar
klanten, waaronder:
op papier gedrukte of geschreven informatie
elektronisch opgeslagen informatie
elektronisch of via de post verzonden
informatie
op schijf opgeslagen informatie
in gesprekken uitgesproken informatie



Te waarborgen dat alle relevante wetten en regels
worden nageleefd, zoals de Grondwet, Algemene
Verordening Gegevensbescherming, Auteurswet,
Telecommunicatiewet, Computercriminaliteit en de
Wet elektronische handtekeningen;
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De continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen en
waar nodig werknemers training te bieden op het
gebied van informatiebeveiliging;
Awareness;
Te waarborgen dat elke daadwerkelijke of
vermoedelijke inbreuk op de informatiebeveiliging
wordt gemeld aan en onderzocht door de
aangewezen information security manager.

Beveiliging
Stonefield neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Beveiliging bestaat bij Stonefield uit meerdere
facetten welke wij logischerwijs onderverdeeld hebben:
Organiseren van informatiebeveiliging
Veilig personeel
Beheer van bedrijfsmiddelen
Toegangsbeveiliging
Cryptografie
Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Beveiliging bedrijfsvoering
Communicatiebeveiliging
Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van
informatiesystemen
Leveranciersrelaties
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
Informatiebeveiligingsaspecten van
bedrijfscontinuïteitsbeheer
Naleving
Onze medewerkers
De kennis van onze medewerkers over de
voorgeschreven maatregelen, richtlijnen en procedures
en de manier waarop ze hiermee omgaan is erg
belangrijk. Daarom is beveiliging bij ons verwerkt in alle
processen.
Onze verantwoordelijkheden
Op onze website https://www.stonefield.nl staat in het
Privacy en Security statement omschreven hoe wij onze
verantwoordelijkheid nemen.

