
                                                                                                                                                                                  

 
Politica de confidențialitate și securitate a informațiilor   V1        

                                                                                  1 
 

Politica de confidențialitate și securitate a informației 

 

1. Introducere 

Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor, în toate formele sale, sunt esențiale pentru 

buna funcționare și buna guvernare a MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL. 

Această politică de confidențialitate și securitate a informației descrie abordarea companiei în gestionarea 

securității informației. Politicile, procedurile, instrucțiunile de lucru și liniile directoare ale companiei oferă 

sprijin suplimentar la această politică. 

Principiile definite în această politică de confidențialitate și securitate a informațiilor se aplică în compania 

MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL tuturor activelor informatice, fizice și electronice, pentru care 

este responsabilă. 

MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL se angajează să păstreze confidențialitatea, integritatea și 
disponibilitatea referitor la datele furnizate, generate și deținute în numele unor terți în temeiul efectuării de 
lucrări convenite în conformitate cu cerințele de securitatea a datelor conform RGPD – Regulamentul (UE) 
2016/679  
 

2. Scop 
 
Politica de confidențialitate și securitate a informației este publică. Ea se comunică și se aplică tuturor 
angajaților, colaboratorilor și părților terțe care au acces la informația deținută, stocată sau procesată de 
către MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL. 
 

3. Obiective 
 
3.1 Asigurarea confidențialității informației 
   
Confidențialitatea informației constă în asigurarea accesibilității informației, doar persoanelor autorizate. 
Astfel compania MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL asigură confidențialitatea datelor prin mijloace 
precum controlul accesului, criptarea datelor, formarea angajaților cu privire la confidențialitatea datelor și 
securitatea informației. 

 
3.2 Asigurarea integrității informației 

 
Asigurarea integrității informației constă în păstrarea acurateței 

și completitudinii  informației  precum  și  a  metodelor de procesare. Se asigură astfel că informația este 

păstrată într-o formă identică cu cea inițială, având control asupra modificărilor aduse prin acordarea 

acestui drept doar persoanelor autorizate. Totodată acest obiectiv este realizat prin menținerea coerenței 

interne și externe a datelor și programelor utilizate. 

 
 3.3 Asigurarea disponibilității datelor 
 
Promovarea disponibilității datelor pentru utilizarea autorizată se face prin sisteme informatice de back-up 
care asigură disponibilitate permanentă, prevenind astfel, întreruperile de servicii.  
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4. Revizuirea sistemului de securitate a informației 
 
Sistemul de securitate a informației este revizuit periodic sau dacă apar modificări semnificative, pentru a 
se asigura astfel o sustenabilitate continuă, adecvată și eficientă. 
 
 

5. Responsabilități 
 
Managementul superior are responsabilitatea directă pentru menținerea acestei politici și pentru furnizarea 
de îndrumări și consiliere cu privire la implementarea acesteia. 
 
Proprietarii sistemelor de informații sunt responsabili pentru punerea în aplicare a acestei politici și pentru 
a asigura aderarea lor. 
 
Politica este revizuită anual, sau ori de câte ori apar modificări. 
 
 
 


