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Eszterházy Károly Egyetem
Hatályos: 2019. 05.23-tól

Informatikai Biztonsági Politika

Az Eszterházy Károly Egyetem folyamataiba teljes egészében beépültek az informatikai szolgáltatások, a szervezet egyes működési területein kizárólag erre alapozva képes a feladatait
ellátni. A működés, az oktatási, kutatási és pályázati feladatok magas szintű támogatása, a
hatályos jogszabályok betartása érdekében az Egyetem vezetése kiemelten fontos területnek
tekinti az informatikai rendszerek rendelkezésre állását, a rendszereiben tárolt adatok integritásának védelmét, és a jogosulatlan hozzáférések megakadályozását.
Az Egyetem az informatikai feladatok ellátására önálló szervezeti egységet tart fenn, mely
folyamatos üzemben tartja azokat a rendszereket, melyek az egyetem működéséhez és feladatainak ellátásához szükségesek.
Az Egyetem az informatikai rendszereinek működése során alapelvként érvényesíti a bizalmasság, a sértetlenség, a rendelkezésre állás elveit úgy, hogy alkalmazza a teljeskörűségre,
zártságra, a kockázatarányosságra és a folytonosságra vonatkozó szempontokat.
Az Egyetem az adatvagyonának védelmét többszintű védelmi rendszerére alapozza, melyben
az egyes szintek védelme arányos a védendő adatok értékével, és alkalmas arra, hogy a kockázatvállalási hajlandósághoz illeszkedően megakadályozza az azokhoz történő illetéktelen
hozzáférést. Az egyes rendszerek adatainak védelme érdekében megfelelően szabályozott
folyamatok mentén látja el az adatok mentését és archiválását. Az Egyetem a védelmi intézkedések szintjét a biztonsági osztályokba sorolt adatvagyon leltára alapján határozza meg.
Az Egyetem csak jogtiszta szoftvert használ.
Az egyetem minden dolgozójától, hallgatójától és vele együttműködő partnerétől elvárja,
hogy az egyetem szolgáltatásainak igénybevételekor betartsa az informatikai biztonsági szabályokat, az adatvédelemre vonatkozó speciális szabályokat, továbbá, hogy az informatikai
rendszerek használata során az elvárható gondossággal járjanak el.
Jelen Informatikai Biztonsági Politika rendszeres időközönként, de legalább kétévente felülvizsgálatra kerül.
Eger, 2019. május 22.
Dr. Liptai Kálmán s.k.

Lengyel Péter s.k.
kancellár

rektor
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