KONTSERNI POLIITIKA
Omanik

Lk nr
1 (3)
Turvalisus

GSO juht

Avalik

Kinnitamise kuupäev

Versioon

Kinnitas

07.03.2018

2

Nõukogu

Nr

Seotud

T 20845-09 Uen

50078926

Telia Company kontserni turvapoliitika
TAUST JA KIRJELDUS
Taust
Käesolev kontserni poliitika puudutab turvalisust ja see on Telia Company AB-le ja selle
tütarettevõtetele (koos nimetatud „Telia Company“) siduv dokument.
Käesolevas kontserni poliitikas suurte algustähtedega mõisted on määratletud kohustuste ja volituste
delegeerimisdokumendis.
Kirjeldus
Tegemist on Telia Company kontserni turvapoliitikaga, mis sätestab kontsernile kohustuslikud
turvanõuded.
Turvalisus on kontserni põhjaliku juhtimise lahutamatu osa. Turvalisuse juhtimist Telia Company’s
koordineerib kontserni turvaüksus koostöös teiste organisatsiooni osadega. Selle eesmärgiks on
kontrollida, edendada ja rakendada tasakaalustatud turvameetmeid kogu Telia Company tegevuses.
KOHALDAMISALA AND EESMÄRK
Kohaldamisala
Käesolev kontserni poliitika kohaldub Telia Company AB-le ja selle tütarettevõtetele ning
ühistegevustele1 samamoodi nagu nende oma siduv poliitika. Lisaks sellele püüdleb Telia Company
selle poole, et võtta käesolevas poliitikas sisalduvad põhimõtted ja eesmärgid vastu kõikides teistes
tegevustes, milles Telia Companyl on omandiõigus.
Käesolev kontserni poliitika kuulub Telia Company kontserni juhtimisraamistikku, mis sisaldab
järgnevat:
a) Nõukogu kinnitatud vastutustundliku äritegevuse koodeks, eesmärgid ja väärtused,
strateegiline raamistik, kontserni poliitikad, tegevjuhi juhendid;
b) Tegevjuhi kinnitatud tegevjuhi otsused, kontserni juhendid ning kohustuste ja
volituste delegeerimisdokument; ja
c) Vastutava kontserni üksuse juhi kinnitatud kontserni juhendid.
Käesoleva kontserni poliitikaga on seotud komplekt kontserni juhendeid ja kontserni suuniseid.
Eesmärk
Telia Companys iseloomustavad turvameetmeid nõuetelevastav turva- ja riskiteadlikkus, ennetamine,
ettevalmistus ja suutlikkus reageerida intsidentidele ja keskkonnamuutustele ning neid ületada.
Turvalisuse peamisteks eesmärkideks on:
• osanike väärtuste ning ettevõtte varade ja investeeringute kaitse,
• klientide ootuste ja ärikokkulepete täitmise tagamine,
• tagamine, et turvariskid ei ohusta äristrateegiaid ja -eesmärke,
1

Kui kohalik juhatus on selle ametlikult vastu võtnud, kui see on nõutav.
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turvalisusega seotud seaduste ja määruste nõuete täitmise tagamine (juriidiline
nõuetelevastavus).

PÕHIMÕTTED
Käesoleva kontserni poliitika raames kehtivad tegevustele järgnevad põhimõtted:
Telia Company rakendab turvameetmeid, mille eesmärgiks on tasakaalustada riskipositsiooni,
äritegevuse väärtust, haavatavust ja ohtusid.
Äritegevuse ja osanike väärtuste kaitsmiseks tuleb kasutusele võtta meetmed, millega kaitsta väärtusi
nagu personal, kliendid, teave, IT infrastruktuur, ettevõttesisesed ja avalikud võrgud, samuti
büroohooned ja tehnilised rajatised. Infoturve on oluline, et tagada teabele usaldusväärne ja turvaline
juurdepääs. Telia Company rakendab meetmeid, et ennetada ja tuvastada tundlike andmete
avalikustamist kõrvalistele isikutele. Erilist tähelepanu pööratakse kasutajate privaatsust mõjutavatele
andmetele.
Tooteid, teenuseid ja peamisi strateegilisi protsesse ja tööprotsesse tuleb kogu nende elutsükli ajal
järjepidevalt analüüsida, et tuvastada äritegevust mõjutavaid riske ja ohtusid. Analüüsi eesmärgiks on
juhtida otsuste tegemist ja tagada turvameetmete nõuetekohane rakendamine, et need vastaksid
nõuetele ja tasakaalustaksid riskipositsiooni.
Telia Company ei luba kriminaalset tegevust ega pettust. Kehtestatud peavad olema nõuetekohased
meetmed, kaasa arvatud andmete säilitamine, mis võimaldavad turvaintsidentide ja pettuse
tuvastamist ja nendele kohest reageerimist.
Telia Company’s on töötajad ja otsesed juhid kohustatud andma turvaintsidentidest ja pettustest
vastavalt kehtestatud korrale teada.
Telia Company peab tagama, et kriitilise tähtsusega ärifunktsioonid on klientidele ja teistele
sidusrühmadele kättesaadavad. Kõikide kriitilise tähtsusega teenuste osas peavad kehtima
talitluspidevuskavad, mis tagavad teenuste vastupidavuse ja taastatavuse vastavalt äritegevuse,
juriidilistele ja regulatiivsetele nõudmistele.
Selleks, et tagada Telia Company suutlikkus reageerida ettenägematutele sündmustele, peavad
kontserni tasandil ja riikides olema kriisiohjeorganisatsioon ja asjakohased plaanid.
Järjepidevalt teostatakse turvaauditeid (järelkontrolle), et tagada parandusmeetmete rakendamine ja
vastavus kontserni poliitikatele, juhistele ja juriidilistele/regulatiivsetele nõudmistele.
Mittevastavusest kontserni turvapoliitikaga tuleb turvajuhile teada anda.
Need põhimõtted on kohaldatavad ulatuses, mil need ei põhjusta siseriiklike seaduste ja määruste
rikkumist Telia Company poolt.
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ROLLID JA VASTUTUSED
Kõik Telia Company kontserni juhatuse liikmed, kes alluvad vahetult Telia Company kontserni
juhatuse esimehele, vastutavad selle eest, et käesolev kontserni poliitika edastatakse ja seda
rakendatakse nõuetekohaselt ning et tema vastutusala töötajad on käesoleva kontserni poliitikaga
kursis ja täidavad seda.
Kõik Telia Company töötajad vastutavad aga individuaalselt käesoleva kontserni poliitika lugemise,
selle mõistmise ja täitmise eest. Kõik töötajad on kohustatud käesoleva kontserni poliitika tegelikest ja
potentsiaalsetest rikkumistest teada andma ja selle kohta probleemküsimusi tõstatama.
Kontserni poliitika rikkumine võib tuua kaasa distsiplinaarkaristuse, mis võib viia töösuhte
lõpetamiseni.
ERANDID
Kui mistahes Telia Company tütarettevõte soovib võtta vastu analoogse kontserni juhendi, milles on
võrreldes käesoleva juhendiga erinevusi, teavitab vastava riigi tegevdirektor oma ülemust, kes
edastab asja Telia Company kontserni peajuristile.

