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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA INTEGRADO
A Coremetrix UK (doravante denominada "A Empresa") oferece soluções projetadas para prever
resultados financeiros da vida real nos setores financeiro, fintech e de seguros. A solução Coremetrix,
Software as a Service, opera na nuvem e é apoiada por uma infraestrutura de classe mundial.
O Sistema de Gestão Integrado busca atender aos requisitos da ISO 27001: 2013 e inclui um compromisso
com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade que é projetado para promover a confiança do
cliente, níveis de serviço excelentes e uma boa relação custo-benefício.
Nosso compromisso com a qualidade, gestão de serviços, segurança da informação de acordo com
requisitos contratuais e legais e continuidade de negócios através de uma infraestrutura robusta adotando
uma abordagem integrada aos nossos sistemas de gestão em linha com as normas ISO e cumprindo todas
as questões pertinentes à legislação pertinente, contratual, regulamentar e outros requisitos legais e
específicos do setor.
A empresa tem o compromisso de proteger seus dados contra acesso não autorizado, uso, uso indevido,
divulgação, destruição, modificação ou interrupção. Para isso, a empresa garante que os controles de
segurança implementados:
• são totalmente compreendidos por seus funcionários
• seus procedimentos de controle e documentação são implementados e mantidos em todos os
momentos
• todos os sistemas de gestão são revisados periodicamente por auditores internos e externos
A empresa garante que seus funcionários participem de treinamentos contínuos para aumentar a
conscientização sobre segurança da informação e privacidade de dados.
O negócio da Coremetrix é orientado por dados e a empresa é responsável por sua custódia. A
administração da Empresa tem plena consciência da importância de manter a disponibilidade,
confidencialidade e integridade de seus dados. A administração da empresa está comprometida em garantir
que recursos adequados sejam fornecidos para manter e melhorar continuamente o Sistema de Gestão de
Segurança da Informação.
A empresa se esforça para alcançar a maior qualidade possível de seus produtos e os processos são
implementados para o desenvolvimento, operação, monitoramento e melhoria dos sistemas de gestão da
empresa.
A administração da empresa declara que todas as suas atividades são desenvolvidas de acordo com os
requisitos legislativos, regulamentares e contratuais e SLA quando aplicável. A empresa garante que as
políticas e procedimentos foram estabelecidos para garantir o cumprimento da legislação pertinente, que
inclui, mas não se limita a:
• Lei de Proteção de Dados de 2018
• GDPR 2018
• Lei de Uso Indevido de Computador
• Lei da comunicação eletrônica
• Lei de direitos autorais
A empresa monitorará a eficácia desta política e sua conformidade geral dentro da organização.

________________________

________________________

Peter Meierhold
Managing Director

Cristian Pupazan
Security Manager

