
 

INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA 

 

1.  UAB „LEKSINOVA“ (toliau – ir Organizacija) Informacijos saugumo valdymo sistema 

(toliau — ISVS) taikoma kuriant informacines sistemas ir projektuojant programinę įrangą, jas 

tobulinant ir parduodant bei atliekant informacinių sistemų ir programinės įrangos priežiūrą. 

2. UAB „Leksinova“ informacija – organizacijos veiklai strategiškai svarbus turtas, todėl 

Organizacijos informacijos praradimas, neteisėtas atskleidimas ar pakeitimas arba kiti neteisėti 

Organizacijos informacijos tvarkymo veiksmai gali sutrikdyti Organizacijos veiklą. Atsižvelgiant į 

tai, Organizacijos informacijos saugumo politika nustato pagrindinius, bendruosius saugos 

reikalavimus, kuriais siekiant apsaugoti Organizacijos informaciją privalo vadovautis visi 

Organizacijos darbuotojai, subtiekėjai ir kitos suinteresuotos šalys. 

3. Bendrasis ISVS informacijos saugumo tikslas – pasiekti ir palaikyti UAB „LEKSINOVA“ 

nustatytą informacijos saugumo lygį išlaikant tinkamą informacijos konfidencialumą – 

informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto atskleidimo, vientisumą – informacijos apsaugą 

nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo, ir prieinamumą – pasiekiamumą, kad 

Organizacijos informacija prieinama visais atvejais, kai ji yra reikalinga, taip pat užtikrinti 

ilgalaikį klientų pasitikėjimą. Siekiant šių tikslų  UAB „LEKSINOVA“ laikosi žemiau išvardintų 

Informacijos saugumo politikos nuostatų:  

• ISVS reikalavimai informacijos saugumui taikomi bet kokiai informacijai, nepriklausomai nuo to, 

kur ji yra, kokioje laikmenoje ji saugoma, kokios technologijos naudojamos jai apdoroti ir kokie 

žmonės ją tvarko bei apdoroja.   

• ISVS reikalavimai taikomi visiems UAB „LEKSINOVA“ padaliniams ir veiklos procesams.  

• ISVS atsižvelgta į veiklos ir teisinius ar reglamentų reikalavimus bei sutartyse numatytus saugumo 

įsipareigojimus.  

• Bet koks Informacijos saugumo normų pažeidimas laikomas Informacijos saugumo incidentu, 

kuris gali turėti neigiamą įtaką UAB „LEKSINOVA“ veiklos tęstinumui bei sugadinti 

organizacijos įvaizdį visuomenėje.  

• UAB „LEKSINOVA“ darbuotojams ar trečiosioms šalims, sąmoningai ar nesąmoningai 

pažeidusiems Informacijos saugumo politikos reikalavimus, yra taikomos Lietuvos Respublikos 

įstatymuose (pvz., Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme) numatytos priemonės. 

• Periodiškai atliekama vadovybės analizė užtikrina nuolatinį ISVS tinkamumą, adekvatumą, 

rezultatyvumą ir plėtrą.  

• Informacijos saugumo politika atnaujinama tuojau pat, jeigu įvyko svarbūs pasikeitimai UAB 

„LEKSINOVA“ IT infrastruktūroje. Atnaujinant Informacijos saugumo politiką atsižvelgiama į 

metinės rizikos analizės rezultatus, t. y. į žalą veiklai, kurią sukėlė ar gali sukelti informacijos 

saugumo pažeidimai. 

• Informacijos saugumo politika skelbiama darbuotojams ir suinteresuotoms šalims ir suprantama 

forma. Informacijos saugumo politika peržiūrima periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, ir 

esant poreikiui tikslinama.  
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