
 

 

INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO SISTEMOS 

INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA 

1. Informacija apie įmonę 

UAB “Sveikuva” (toliau - Sveikuva) – nuo 2003 metų veiklą vykdanti bendrovė, kuri 

specializuojasi medikamentų, medicinos prietaisų, maisto papildų ir kosmetikos reguliacines, 

farmakologinio budrumo ir vertimo paslaugas nuo ankstyvo produkto gyvavimo ciklo etapų, 

techninių, farmacinių ir medicininių raštų iki pasaulinio reguliavimo projektų koordinavimo. 

2. Informacijos saugumo valdymo sistema 

Sveikuvos darbuotojų ir klientų duomenis, intelektinę nuosavybę svarbu apsaugoti, todėl 

Sveikuvos vadovybė nusprendė įdiegti informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS) pagal LST 

ISO/IEC 27001:2013. ISVS yra skirta apsaugoti informaciją nuo praradimo, neteisėto atskleidimo 

ar pakeitimo ir kitų neteisėtų veiksmų. 

ISVS yra taikoma visiems įmonės darbuotojams, juridiniams asmenims, kuriems sutartinių 

santykių pagrindu yra suteikiama prieiga prie Sveikuvos duomenų. 

3. Informacijos saugumo valdymo sistemos tikslai 

Apsaugoti informaciją nuo praradimo, neteisėto atskleidimo ar pakeitimo ir kitų neteisėtų 

veiksmų, užtikrinant pasiekiamumą, konfidencialumą ir prieinamumą. 

Užtikrinti efektyvų informacijos saugumo rizikų valdymą iki priimtino lygio, tam 

įgyvendinant rizikos valdymo priemones. 

Minimizuoti žalą Sveikuvai įvykus incidentui ar jo išvengus. 

4. Sveikuvos vadovybės įsipareigojimai informacijos saugumui 

 

o Nustatyti bendruosius informacijos saugumo valdymo tikslus. 

o Laikytis informacijos saugumo įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose, Bendrajame Duomenų Apsaugos Reglamente bei sutartyse su 

klientais ir darbuotojais. 

o Nustatyti ISVS tobulinimo uždavinius, parinkti priemones, planuoti jų įvykdymą. 

o Užtikrinti ISVS reikiamus resursus. 

o Sudaryti sąlygas Sveikuvos darbuotojams tobulinti informacijos saugumo žinias. 

 

5. Informacijos saugumo užtikrinimas 

Įpareigojome Sveikuva darbuotojus susipažinti su ISVS politikoje ir procedūrose 

nustatytais reikalavimais ir jų laikytis. 
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Naudojame šias informacijos saugumo priemones (įtraukiant, tačiau neapsiribojant): 

o Tiekėjų valdymas 

o Priimtinas informacijos priemonių naudojimas 

o Kenkėjiškos programinės įrangos valdymas 

o Veiklos tęstinumas 

o Elektroninio susižinojimo 

o Kompiuterinio tinklo sauga 

o Saugus informacijos perdavimas 

o Darbuotojų mokymai 

o Pažeidžiamumų valdymas 

o Mobilių įrenginių valdymas 

o Nuotolinio darbo tvarka 

Įpareigojome Sveikuva tiekėjus, subrangovus laikytis ISVS nustatytų reikalavimų 

informacijos saugumui, teikdami nurodymus, pasirašydami duomenų tvarkymo susitarimus, 

konfidencialumo sutartis, vykdydami patikras. 

Nuolatos geriname ISVS, vykdydami vidaus auditus, identifikuodami neatitiktis ir 

vykdydami koregavimo veiksmus, ieškodami būdų tobulinimui. 

Jei norite tiesiogiai susisiekti su atsakingu asmeniu už duomenų saugumą, pavyzdžiui, 

iškilus klausimams, norėdami pranešti apie pažeidžiamumą ar kitais klausimais, prašome rašyti 

info@sveikuva.lt. 

Esant klausimams dėl asmens duomenų saugumo, prašome susipažinti su Privatumo 

politika adresu: https://www.sveikuva.com/lt/privatumo-politika/  

6. Informacijos saugumo sistemos galiojimas ir priežiūra 

Ši informacijos saugumo politika patvirtinta ir įsigaliojo nuo 2022-09-15. Informacijos 

saugumo politiką skelbiame viešai suinteresuotoms šalims. Politiką peržiūrime reguliariai, ne 

rečiau kaip kartą per 1 metus. 
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