ISO 27001 Beleidsverklaring D-two B.V.
Als organisatie hecht D-two B.V. veel waarde aan informatie- en dataveiligheid.
Om het beveiligen van informatie in het door ons aangeboden dienstenpakket rondom het ICT Life
Cycle Proces te garanderen, heeft D-two B.V, besloten een Informatiebeveiligingssysteem te
implementeren en te certificeren conform de ISO 27001:2017 norm.
Goede informatiebeveiliging is bij het door D-two aangeboden dienstenpakket randvoorwaardelijk.
Niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar zeker ook voor onze klanten en overige
belanghebbenden.
Het informatiebeveiligingsbeleid van D-two B.V. heeft als doel het waarborgen van de continuïteit
van de bedrijfsvoering en het minimaliseren van bedrijfsschade door het voorkomen en
minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten.
Uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid zijn dat de beveiliging dient te voldoen aan de
relevante wet- en regelgeving en dat in het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van D-two
B.V. de volgende kwaliteitsaspecten worden geborgd:
1. Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens of functionaliteit op de juiste momenten beschikbaar
zijn voor de gebruikers;
2. Integriteit: de mate waarin gegevens of functionaliteit juist ingevuld zijn;
3. Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens of functionaliteit beperkt is tot
degenen die daartoe bevoegd zijn.
Belangrijke aspecten van het informatiebeveiligingsmanagementsysteem zijn dan ook:
1.
De directie heeft dit Informatiebeveiligingsbeleid goedgekeurd;
2.
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de contacten met externe organisaties voor de
naleving van de wettelijke eisen, met inbegrip van de bescherming van gegevens, berusten bij de IT
Security Manager;
3.
Alle werknemers of dienstverleners namens de organisatie hebben de plicht om de middelen,
inclusief locaties, hardware, software, systemen of informatie, die zij onder hun hoede hebben, te
beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging onmiddellijk te melden;
4.
Het naleven van informatiebeveiligingsprocedures zoals uiteengezet in de beleids- en
richtlijnstukken wordt geaccepteerd als onderdeel van de standaardwerkwijzen binnen de
organisatie. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen;
5.
Aan alle wettelijke en reglementaire vereisten wordt voldaan en regelmatig op wijzigingen
gecontroleerd.

Het management van de informatiebeveiliging is ingericht als proces d.w.z. dat er op basis van een
jaarlijkse planning, controlecyclus en beoordeling van behaalde resultaten wordt geëvalueerd om te
komen tot een continue verbetering van het Informatiebeveiligingsmanagementsysteem.
Het Management Team van D-two verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de
ISO27001:20217 + A11:2020 norm en verklaart al het nodige te doen om het managementsysteem
op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem daar waar
nodig continu te verbeteren.
Het Management Team ziet er op toe dat de integriteit van het managementsysteem wordt
gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.
Het informatiebeveiligingsbeleid heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en wordt jaarlijks herzien.
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