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Politika ISM
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
Našim poslaním je poskytnúť komplexné riešenia v oblasti pokročilých informačných systémov a
vývoja softvéru na zákazku
Vrcholový manažment spoločnosti Lomtec.com a.s. vyjadruje svoje strategické rozhodnutie zabezpečiť a naďalej rozvíjať
podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania poslania spoločnosti k prospechu a spokojnosti zákazníkov s veľkým
dôrazom na výslednú kvalitu poskytovaných služieb, životné prostredie, protikorupčného správania sa a informačnú bezpečnosť.
1.

Zameranie sa na plnenie požiadaviek našich zákazníkov, tak aby výsledné riešenie presahovalo očakávania zákazníka, čím
si zabezpečujeme jeho dlhodobú dôveru a spokojnosť, je našim prvoradým cieľom.

2.

Manažment spoločnosti kladie veľký dôraz na neustály rozvoj zamestnancov, lebo si plne uvedomuje, že odbornosť a rast
našich zamestnancov je pre našu spoločnosť silnou zbraňou v trhovom boji s konkurenciou,

3.

Manažment spoločnosti vytvára a udržuje také pracovné prostredie, v ktorom si všetci zamestnanci uvedomujú svoju
dôležitosť a zapojenie do plnenia cieľov spoločnosti, pričom dbá na zvyšovanie povedomia v oblasti kvality, životného
prostredia, protikorupčného správania sa a informačnej bezpečnosti.

4.

Aktíva spoločnosti v oblasti IS/IT vybavenia spĺňajú všetky kritéria pre zabezpečenie požadovanej úrovne informačnej
bezpečnosti spoločnosti, pričom manažment spoločnosti sa neustále snaží zdokonaľovať a rozvíjať oblasť IS/IT vybavenia
pre trvalé zabezpečenie nastavenej úrovne a znižovaniu záťaže na životné prostredie.

5.

Implementovaný systém informačnej bezpečnosti slúži pre ochranu dostupnosti, dôvernosti a integrity informácií pred
internými a externými hrozbami, pričom tento systém zabezpečuje, aby informácie spoločnosti boli použité len oprávnenými
osobami, ktoré tieto informácie nevyhnutne potrebujú

6.

So svojimi obchodnými partnermi budujeme vzájomne výhodne a z časového hľadiska trvalé a perspektívne obchodné
vzťahy, založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné
prostredie, transparentnosti a vysokej úrovne informačnej bezpečnosti, ktoré prispievajú k spokojnosti všetkých
zainteresovaných strán.

7.

Naplnenie poslania spoločnosti a stanovených cieľov je možné len s veľkým dôrazom na výslednú kvalitu poskytovaných
produktov a služieb, s dôrazom na ochranu životného prostredia, plnenia etického kódexu a nastavenej úrovne informačnej
bezpečnosti, ktoré sú odrazom systémového prístupu riadenia spoločnosti, neustáleho merania a monitorovania interných
procesov, ich vzájomných väzieb a neustáleho zlepšovania integrovaného systému manažérstva.

8.

Dôkladná analýza údajov a informácií je nevyhnutným základom pri prijímaní našich rozhodnutí

9.

Hlavné zásady a pravidlá protikorupčného správania sa sú podrobne definované v etickom kódexe spoločnosti, ktorý je
záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

S riešeniami od nás vyrastiete
Záväzok manažmentu:
Vrcholový manažment spoločnosti Lomtec.com a.s. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre
vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva, bude prijímať rozhodnutia a opatrenia
s dôrazom na prevenciu znečisťovania, na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ako aj na trvalý boj proti korupcii.
Manažment zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.
V Bratislave, dňa 02.11.2020
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