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POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

GCS Quality Sp. z o.o. 

 
GCS Quality Sp. z o.o. jest niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania organizacji, 
dostępną dla wszystkich wnioskodawców, których działalność ujęta jest w zakresie akredytacji 
jednostki. System zarządzania i bezpieczeństwa informacji GCS Quality Sp. z o.o. funkcjonuje tam, 
gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17021 oraz ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 
27006. 

Bezpieczeństwo informacji, bezstronność oraz etyka stanowią najwyższe priorytety w działalności naszej 
jednostki. Równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron jest dla nas najważniejsze, jak również 
zasady postępowania z informacją posiadaną przez pracowników i podwykonawców przechowywaną i 
przetwarzaną niezależnie od jej postaci. W trakcie procesu certyfikacji zapewniamy naszym Klientom 
dostęp do wszystkich niezbędnych dla nich informacji. 

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów, przyjęliśmy następujące cele, do których 
konsekwentnie dążymy: 

 Ciągłe monitorowanie bieżących i przyszłych potrzeb Klientów celem ich spełnienia; 

 Sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodnie z dokumentami odniesienia przez 
kompetentny personel; 

 Minimalizacja ryzyka wystąpienia sprzeczności interesów w trakcie realizacji zleconych przez 
Klientów usług; 

 Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i auditorów; 

 Zapewnienie poufności, obiektywizmu i bezstronności oferowanych przez nas usług; 

 Natychmiastowa reakcja na sytuacje mogące negatywnie wpłynąć na jakość naszych usług; 

 Zapewnienie właściwej obsługi i bezpieczeństwa danych w zakresie wykonywanej usługi oraz 
zabezpieczenie danych przed utratą oraz nieupoważnionym dostępem; 

 Spełnienie mających zastosowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym 
zgodność z wymaganiami prawnymi; 

 Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i bezpieczeństwa informacji. 

Deklarujemy bezstronność w zakresie prowadzonej przez nas działalności, poprzez podejmowanie 
decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, zarządzanie konfliktami interesów oraz ochronę praw 
własności naszych klientów. Posiadamy odpowiednie środki finansowe pozwalające na bezstronną 
ocenę systemów zarządzania bez względu na końcową decyzję. Przyjęte procedury pozwalają jednostce 
GCS przeprowadzać proces certyfikacji bez nacisków komercyjnych, finansowych i innych zagrażających 
bezstronności. Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów jakości i bezpieczeństwa informacji 
spoczywa na wszystkich pracownikach GCS Sp. z o.o. 
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