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En TECSENS la informació és un actiu fonamental per a la prestació dels seus serveis i la 
presa de decisions eficients, raó per la qual existeix un compromís exprés de protecció de les 
seves propietats més significatives com a part d’una estratègia orientada a la continuïtat del 
negoci, l’administració de riscos i la consolidació d’una cultura de seguretat.

Conscient de les seves necessitats actuals, TECSENS implementa un Sistema de Gestió de 
Seguretat de la Informació com l’eina que permet identificar i minimitzar els riscos als quals 
s’exposa la informació, estableix una cultura de seguretat i garanteix el compliment dels 
requeriments legals i contractuals vigents i altres requisits dels nostres clients i parts interessades.

Com a punt fonamental de la política està la implantació, operació i manteniment d’un SGSI 
basat en ISO 27001.

Aspectes bàsics de la política de seguretat de la informació de TECSENS:
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• Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

• Complir tots els requisits legals aplicables.

• Tenir un pla de continuïtat que permeti recuperar-se d’un desastre en el menor temps 

possible.

• Formar i conscienciar a tots els empleats en matèria de seguretat de la informació.

• Gestionar adequadament totes les incidències ocorregudes.

• Tots els empleats són informats de les seves funcions i obligacions de seguretat i són 

responsables de complir-les.

• Comunicar a tot el personal de TECSENS i tot aquell que treballi en el seu nom l’obligat 

compliment d’aquesta Política, incloent contractistes i visitants a les nostres instal·lacions.

• Existència d’un responsable de seguretat encarregat del sistema de gestió la seguretat

de la informació (SGSI) de l’organització.

• Millorar de manera contínua el SGSI i, per tant, la seguretat de la informació de 

l’organització.


