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Política de Segurança da Informação e
Cibernética – Resumo
A Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da Planner têm como
principais objetivos:
•
•
•

•

Estabelecer diretrizes que permitam aos colaboradores e prestadores de serviços da
Planner, obter conhecimento relacionados à Segurança da Informação e Cibernética;
Assegurar a disponibilidade, confidencialidade, integridade dos dados,da informação e
dos sistemas de informação utilizados,
Prevenir, identificar e reduzir vulnerabilidades presentes no ambiente cibernético da
empresa e tratar tempestivamente incidentes ocorridos de forma a não gerar impactos
negativos em nossas operações e na qualidade dos serviços prestados aos nossos
clientes.
Atender ao disposto na resolução 4.658 de 26 de abril de 2018 emitida pelo Banco
Central do Brasil.

Destacamos abaixo os principais controles e procedimentos utilizados pela Planner para
proteger suas informações, atender às necessidades da segurança cibernética, diminuindo a
vulnerabilidade a incidentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação da informações;
Uso de equipamentos, mesa e tela limpa;
Computação movél;
Uso de internet, e-mail, mensageria eletrônica e telefonia;
Estruturas de Computação em Modalidade Nuvem;
Contratação de Serviços de Terceiros e Prestadores de Serviço;
Disseminação, capacitação e avaliação periódica;
Gestão de Ativos;
Gestão de Riscos;
Gestão de Acesso Físico e Lógico;
Acesso Remoto;
Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação e de Segurança
Cibernética;
Gerenciamento de Mudanças;
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
Cópia de Segurança de dados e sistemas (bakcup);
Gestão de Continuidade;
Controles sobre Software e Computadores;
Gerenciamento de Firewall e Vulnerabilidades;
Licenciamento de Software e Manutenção de Inventário;
Auditoria e Conformidade;
Advertências.

A Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética é revisada, atualizada e
aprovada pela Alta Direção periodicamente ou em caso de necessidade.
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Estas informações são confidenciais e produto de PLANNER, não podendo ser transmitido para nenhuma outra empresa que não faça parte
do grupo, pessoa ou país em nenhuma forma (incluindo oralmente, escrita, informática e etc.) sem a autorização do Departamento de
Qualidade ou da Diretoria de Controles Internos da PLANNER.

