LEGRAND TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
LEGRAND TURKEY INFORMATION SECURITY POLICY

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,
Legrand olarak, yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son
derece önemli olduğuna inanmaktayız.
Bu bağlamda Legrand bünyesinde sürekli iyileştirilerek yürütülen bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulanmaktadır.
Legrand olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar
çalışabilir hale gelmek,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.
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LEGRAND TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
LEGRAND TURKEY INFORMATION SECURITY POLICY

Dear Business Partners and Stakeholders,
As Legrand Turkey, we believe that increasing efficiency and effectiveness is extremely important to achieve our strategic business objectives
in line with our vision and mision.
In this context, to fulfill the information security requirements of interested parties, we established an information security management system
based on ISO 27001 and we continue to maintain it with continuous improvement.
Our Information Security Management Objectives ;
•
•
•
•
•
•
•

To ensure the confidentiality, integrity and availability of customer's information assets
To comply with all laws and regulation related to information security and the agreements made with third parties
To protect the reputation and brand value,
To provide integrity and balance with business processes
Minimize the damages that may arise due to information security by managing effectively the information security,
To prevent any interruption in critical business processes, when it occurs, to ensure the recovery in recovery time objective,
To ensure the continuous improvement within the Information Security Management System,
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