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Bakgrunn
lnformasjon ulgjør en viktig eiendelsom har storverdiforTreschow-Fritzøe. Dette omfatter informasjon
tilhørende virksomhetene, ansatte og øvrige assosierte, som for eksempel kunder og leverandører.

Ansatte og andre som samarbeider med Treschow-Fritzøe skal føle seg trygge på at sikkerhet tas på

alvor og at all informasjon behandles på en forsvarlig måte.

Sikkerhetsmål
Det overordnede målet for informasjonssikkerheten iTreschow-Fritzøe er å behandle informasjon i
samsvar med gjeldende lowerk og på en slik måte at hendelser som truer konfidensialitet, integritet
eller tilgjengelighet forhindres.

Formelt ansvar for sikkerhet i Treschow-Fritzøe
Styret i morselskapet har det overordnede ansvaret for at konsernets verdier forvaltes på en effektiv og

betryggende måte. Styret definerer hovedretningen for sikkerhetsarbeidet gjennom denne policyen.

Overordnet ansvar for sikkerhet i forretningsenhetene ligger tilsvarende i de respektive styrene.

Ledere på alle nivåer har et spesielt ansvar for informasjonssikkerheten rundt ansatte og ressurser
innenfor sitt ansvars- og myndighetsområde.

UtØvende ansvar kan delegeres.

Holdninger - sikkerhet er alles ansvar
Sikkerhet er et felles ansvar. Det er nØdvendig med gode sikkerhetsholdninger hos alle ansatte

Sikkerhetsopplæring og god sikkerhetsinformasjon skal derfor inngå som en del av det
ho ld ni ngsska pe nde a rbe idet i Treschow-F ritzøe.

Sikringstiltak
Det skal det iverksettes nødvendige tiltak som sørger for at sikkerhetsmål nås. Tiltak for å oppnå
tilfredsstillende informasjonssikkerhet innenfor områdene lT, personell og fysisk sikkerhet skal være
harmonisert mot kost-nytte, risiko og lovpålagte krav.
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