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INTRODUÇÃO
O presente documento apresenta um resumo das informações do Banco
KEB HANA do Brasil requeridas pelo Banco Central do Brasil sobre a
Política de segurança Cibernética, conforme disposto na Resolução nº
4658, que entre outras medidas dispõem sobre a divulgação ao público
dos principais pontos no Portal da Instituição.
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Do Banco KEB Hana do Brasil
As diretrizes de Segurança Cibernética do Banco KEB Hana do Brasil S.A.
aderem-se integralmente ao comprometimento da Alta Administração da
Companhia, alinhadas com os objetivos estratégicos do seu negócio, a fim
de garantir a aplicação dos princípios de proteção da informação de seus
clientes, parceiros, profissionais ou qualquer instituição ou pessoa que
tenha relacionamento com o Banco KEB Hana do Brasil.
Tais diretrizes que norteiam a Segurança Cibernética no Banco KEB Hana do
Brasil são caracterizadas pela preservação dos princípios:
• PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE INTRUSÃO - O Banco KEB Hana do Brasil
possui controles para detectar e prevenir ameaças, a fim de
aumentar a capacidade de prevenção contra ataques cibernéticos;
• VARREDURA DE VULNERABILIDADES - O Banco KEB Hana do Brasil
realiza periodicamente testes e varreduras para detecção de
vulnerabilidades no ambiente de tecnologia;
• INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO - Salvaguarda da exatidão e
completeza da informação e dos métodos de processamento e
arquivamento¸ protegendo as informações contra acesso,
modificação, destruição ou divulgação não-autorizada.
• MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO:
o Níveis adequados de integridade, confidencialidade e
disponibilidade;
o Legislação, as decisões judiciais, diretrizes e instruções e
procedimentos em vigor, em especial o Código de Ética e
conduta;
o Alinhamento com as estratégias de cada área;
o Melhores práticas para a gestão da segurança da informação;
o Aspectos comportamentais e tecnológicos.
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• RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - As
atividades de Segurança da Informação são exercidas por pessoas
com sólidos conhecimentos em Segurança da Informação.
Cada funcionário deve cumprir com as diretrizes, a declaração de
princípios éticos, o código de conduta, as instruções de
procedimentos e restrições aplicáveis às suas funções zelando pela
correta aplicação das medidas de proteção.
• TRATAMENTO CONFIDENCIAL- Informações Confidenciais recebidas
são tratadas e arquivadas de forma segura, íntegra e com métodos
de criptografia. Estas apenas serão acessadas por pessoas
autorizadas e capacitadas para seu uso adequado.
A violação da Política de segurança Cibernética e o não cumprimento de
suas diretrizes serão consideradas infrações que resultarão em medidas
disciplinares a serem avaliadas pelos departamentos de Recursos Humanos,
Jurídico, Compliance e Alta Diretoria do Banco KEB Hana do Brasil.
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