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Η UNION OPTIC, με στόχο την προστασία των πληροφοριών της εταιρείας από 
όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει ένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. 
 
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των 
Πληροφοριών αποτελεί  κύριο μέλημα της εταιρείας UNION OPTIC και 
φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι η προσφορά 
υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας με γνώμονα την 
Ασφάλεια των Πληροφοριών. 
 
Βασικός σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής 
συνοχής και η ελαχιστοποίηση τον κινδύνων μέσω της αποτροπής συμβάντων 
ασφαλείας και μείωσης των πιθανών επιπτώσεών τους. 
Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της 
εταιρείας από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή συμπτωματικές απειλές. 
 
Η διεύθυνση της UNION OPTIC δεσμεύεται για: 
• Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, 
διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη  και εξακριβωμένη  σε  
όλο το φάσμα  των δραστηριοτήτων  της 

• Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
• Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που 
διαχειρίζεται η επιχείρηση, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997, καθώς επίσης και 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (προσωπικού, πελατών , 
προμηθευτών)  όπου αυτό απαιτείται  
• Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών  
• Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας  
• Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες  
νομοθετικές διατάξεις  
• Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την 
ασφάλεια των πληροφοριών 

• Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών  
και σχεδιάζει την υλοποίησή  τους μέσω :  
• Του καθορισμού των στόχων της και της συστηματικής παρακολούθησης 
υλοποίησής τους 
• Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την 
εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εταιρείας  
• Εκπλήρωσης όλων των  σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των 
απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες να 
ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών 
• Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού της 
και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση  
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• Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών της, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας 
της 
 
Πεδίο Πιστοποίησης 
 
Το  Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) αφορά στην: 
 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ,  ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ, ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ,  ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΗΛΙΟΥ & ΟΡΑΣΕΩΣ , 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ. 

 

 
 

                                                                                                          

Θεσσαλονίκη,  1-9-2022 

Βαρσάνο Σ. ΔΣ 

Βαρσάνο Α. ΓΔΠ 
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Information Security Policy 
 
 

 

 

 UNION OPTIC, aiming to protect the company's information from all kinds of 
risk, implements an information security system in accordance with the ISO 
27001:2013 standard. 
 
The continuous effort to continuously improve Information Security is the main 
concern of the UNION OPTIC company and the philosophy of all its 
employees. Our goal is to offer services of exceptional quality and maximum 
benefit with a focus on Information Security 
The main purpose of Information Security is to protect corporate integrity and 
minimize risks by preventing security incidents and reducing their potential 
impact. 
The purpose of the Information Security Policy is to protect the company from 
internal, external, intentional or accidental threats. 
 
The management of UNION OPTIC is committed to: 

• The security of information in relation to all its activities, processes, 
services and products, confirmed and verified throughout the range of 
its activities. 

• Protecting information from unauthorized access 

• Ensuring the confidentiality of the information managed by the 
company, in accordance with Law 2472/1997, as well as the protection 
of personal data (staff, customers, suppliers) where this is required 

• Maintaining the integrity of information 

• Ensuring the Availability of the information required for the smooth 
operation of the company 

• The compliance of its services with the applicable legislative 
provisions 

• The training of employees on information security issues 

• The continuous improvement of the effectiveness of the Information 
Security Management System 
 
and plans their implementation through: 

• Defining its goals and systematically monitoring their implementation 

• The provision of all the necessary resources and means to ensure 
the uninterrupted, efficient and effective operation of the company 

• Fulfilling all relevant legislation and customer requirements so that all 
activities/services are aligned with information security requirements 

• The perfect organization, training and development of its staff and the 
encouragement for continuous improvement 

• Monitoring critical parameters of its processes, in order to ensure the 
security of information at all levels of its operation 
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Scope of Certification 
 
The Information Security Management System (ISMS) concerns: 
« MANUFACTURE OF OPHTALMIC LENSES & COATINGS, TRADE OF 
OPHTALMIC LENSES, CONTACT LENSES, SUN & VISION FRAMES, 
OPHTALMIC MACHINES AND INSTRUMENTS. 
 
 
Thessaloniki, 1-9-2022 
Varsano S. CEO 
Varsano A. COO 
 
 

 


