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A WebEye Telematics Zrt. tulajdonosainak alapvető érdeke, hogy a WebEye 
Telematics Zrt. által fejlesztett termékek, szolgáltatások, alkalmazott technológiák 
információbiztonsági védelmét kialakítsuk, valamint azt a lehető legmagasabb 
szinten fenntartsuk. Technológiánk, know-how-nk információbiztonsági védelme 
alapvető feltétel dolgozóink családi egzisztenciájának biztosításához, továbbá fontos 
építőköve, hogy nyújthassuk továbbra is felhasználóink, partnereink számára 
termékeink egyediségét és különlegességét, a piacon is elismert termékminőséget, 
továbbá azokat a megkülönböztető és unikális attitűdöket, amely biztosítja cégünk, 
partnereink, felhasználóink stb. versenyképességét. 

Technológiánk hosszú és költséges kutatási munkák során jött létre és fejlődik 
folyamatosan. Ezen kutatások eredményeire, tapasztalatunkra építve tudunk élpiaci 
termékeket létrehozni, szolgáltatásokat nyújtani. A WEBEYE technológiák 
információbiztonsági védelméről az alábbi területeken szeretnénk gondoskodni: 

 Osztályozni kívánjuk a technológiával kapcsolatos dokumentációkat, 
feljegyzéseket, amelyekkel azok információértékét kívánjuk meghatározni. 
(Értékelés) 
 

 Meghatározzuk, hogy kinek és milyen szinten van szüksége információra, milyen 
értékű információk milyen szinteken jelenhetnek meg. (Kockázatelemzés) 

 Fentiek alapján kialakítjuk információbiztonsági folyamatainkat, meghatározzuk 
az adatok tárolásának és nyomon követésének módszereit, továbbá kialakítjuk 
azok eredményes működéséhez szükséges szervezetet és létrehozzuk a 
szükséges szerepköröket. (Tervezés - Megvalósítás) 

 A beüzemelést követően folyamatosan mérjük és követjük folyamatainkat. 
(Fenntartás) 

 Rendszeres belső és - tanúsítványt is biztosító - külső auditok formájában 
kontrolláljuk, hogy a kialakított rendszer megfelelő-e, illetve a működtetése is 
teljesíti az általunk emelt elvárásoknak. (Ellenőrzés) 

 Végül törekszünk arra, hogy a mérések, nyomon követés, auditálás, stb. 
eredményeiből a megfelelő konzekvenciákat levonva tovább javítsuk 
információbiztonsági rendszerünket. (Fejlesztés) 

Az információ biztonságáról úgy próbálunk gondoskodni, hogy közben 
megőrizhessük rugalmasságunkat szakmai, azaz a konzultációs és testre szabási 
tevékenységi területen. 

Módszeres és következetes kockázatelemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő 
információk értékét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be. 

Fontosnak tartjuk, hogy a fentiek következtében belső működési rugalmasságunk ne 
szűnjön meg, a megfelelő információk elérhetőek legyenek kollégáink, partnereink, 
felhasználóink számára. Ennek érdekében szervezetünkön belül nyitottságot 
biztosítunk, de ez a bizalmi alapon való működési mód azt igényli, hogy az információ 
biztonsági elveket tudatosítsuk a WebEye Telematics Zrt-n belül és minden 
munkatársunk azokat kötelező érvénnyel betartsa. Ezért különös hangsúlyt fektetünk 
dolgozóink képzésére, valamint az új munkatársak bevezetésére a napi munkába 
fokozott ellenőrzés, felügyelet mellett. 
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