SEGURANÇA CIBERNÉTICA E DA INFORMAÇÃO
A Política de Segurança Cibernética e da Informação é o documento que estabelece
conceitos, diretrizes e responsabilidades sobre os principais aspectos relacionados à
segurança cibernética e segurança da informação, visando preservar a confidencialidade,
integridade, disponibilidade, privacidade, autenticidade e conformidade de todas as
informações sob gestão da CrediSIS.
DIRETRIZES
A informação é um ativo essencial para os negócios do CrediSIS e sendo assim, seguir as
diretrizes desta política, significa proteger a Central e suas Cooperativas filiadas contra
vazamentos de informações, fraudes, riscos à imagem, exposição indevida de privacidade e
a garantia que todos os sistemas e informações estejam disponíveis quando necessário,
zelando pela proteção e perenidade do CrediSIS e sua marca.
RESPONSABILIDADES
●
●
●
●
●

Garantir acesso e conhecimento da Política e demais normas e padrões de
segurança cibernética e da informação, para todos integrantes do CrediSIS
Garantir aderência à Política de Segurança Cibernética e da Informação de acordo
com os objetivos e estratégias de negócio estabelecidas para o CrediSIS
Seguir e aplicar as diretrizes de segurança previstas nas políticas específicas,
Regimento Interno e no Estatuto Social da Central CrediSIS e suas singulares
Incentivar o uso seguro e consciente das tecnologias e processos relacionados
Manter canal de comunicação central para assuntos relacionados
CONTROLES

●
●
●

●

O CrediSIS aplica diversos controles físicos, técnicos e organizacionais para
adequar-se às necessidades regulatórias e de mercado
A política de Segurança Cibernética e da Informação deverá ser revista e atualizada,
ao menos anualmente, com vistas a se manter em sintonia com diversos aspectos
Os riscos cibernéticos são contemplados em análises e testes de vulnerabilidade a
fim de garantir o aprimoramento da estrutura e mitigação dos riscos de incidentes
relacionados
Registro e tratamento interno de incidentes de segurança cibernética e segurança da
informação
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