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Informationssäkerhetspolicy
RISE uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut
som verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft
och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar
på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet.
Det övergripande målet med RISE informationssäkerhet är att säkerställa ett
tillräckligt skydd för RISE information.
Information, data och informationssystem tillsammans med våra medarbetare utgör de
mest värdefulla tillgångarna i RISE. Sunda affärsbeslut och den operationella
kompetensen kräver en mycket god informationssäkerhet. Vår information måste därför
behandlas och skyddas på ett tillfredsställande sätt mot de risker som förekommer.
Lagar och förordningar utgör grunden i detta arbete liksom de ingångna avtal och
överenskommelser RISE tecknat med kunder och samverkanspartners.
Med information avses all information oavsett om den är strukturerad eller ostrukturerad
och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Informationssäkerheten
omfattar RISE all information utan undantag.
Med
•
•
•
•

informationssäkerhet avses i RISE att informationen:
finns tillgänglig när den behövs
är och förblir riktig
endast är tillgänglig för den som är behörig att ta del av den
är spårbar avseende dess hantering

Informationssäkerhetspolicyn förverkligas genom att RISE har ett systematiskt
säkerhetsarbete och en god säkerhetskultur. Vidare ska ledningssystemet för
Informationssäkerhet vara känt och tillgängligt för all personal.

Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av RISE verksamhet. Detta åstadkoms
genom ett aktivt säkerhetsarbete så att varje medarbetare ständigt ökar sin kunskap
vilket leder till ett högt säkerhetsmedvetande och en god säkerhetskultur.

Ansvar och uppföljning
Alla som i någon utsträckning hanterar informationstillgångar har ett ansvar att
upprätthålla informationssäkerheten. För att säkerställa korrekt hantering ska all
personal ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler. Var och en inom RISE ska
vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för vår
information.
Chefer på alla nivåer inom RISE har ett ansvar att aktivt verka för att alla ska inse
informationssäkerhetens betydelse och att regler om informationssäkerhet efterlevs.
RISE informationssäkerhetsarbete leds och samordnas av Säkerhetsenheten.
RISE Säkerhetsenhet ansvarar för att policyn årligen granskas och vid behov revideras.
Utskrivet dokument är inte säkert gällande

