
Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
Kulunvalvonta pilvisovellukset

1. SOVELTAMISALA

Alla kuvatut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet koskevat SALTOn kulunvalvontapilvialustoja, joihin sen sovellettavassa

tietojenkäsittelysopimuksessa viitataan näihin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin. 

SALTO reserves the right to modify and update these measures  at any time without notice as long as we maintain a

comparable or better level of security.

 

2. LUETTELO TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TOIMENPITEISTÄ

Alta löydät listan SALTOn soveltamista turvatoimista:

Suojauskäytännöt: SALTO toteuttaa turvallisuuspolitiikkaa ja -standardeja, jotka ovat pakollisia koko organisaatiossa.

Suojauskäytännöt tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa riskien vähentämiseksi ja alustojen ja tietojen

turvaamiseksi.

Turvallisuustietoisuus: SALTO järjestää säännöllisesti tiedotuskampanjoita koko organisaatiossa käyttäjien riskien

ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

Fyysinen turvallisuus: SALTO suojaa tilojaan asianmukaisilla kulunvalvontajärjestelmillä (esim. älykkäillä ovilukoilla)

rajoittaakseen pääsyn valtuutetuille henkilöille. Lisäksi turvallisilla alueilla, kuten datakeskuksissa, on lisäsuojatoimenpiteitä

ympäristöuhkia vastaan. Toimivuuden turvaamiseksi suojatoimenpiteitä (ilmastointi, palonsammutus jne.) huolletaan

säännöllisesti. Lisäksi SALTO käyttää luotettavia kolmannen osapuolen paikannuspalveluntarjoajia, jotka sisältävät myös

alan standardien mukaisia fyysisiä turvatoimia.

Turvallisuustapahtumat: SALTO ylläpitää tapaussuunnitelmia, mukaan lukien henkilötietoloukkausten hallinta.

Kulunhallinta:  SALTO implements appropriate access control to ensure access to the applications and systems in general is

restricted according to least privilege and need to know principles. All personnel access SALTO’s systems with a unique

identifier (user ID). In case personnel leaves the company, their access rights are revoked.

Verkkoturvallisuus: SALTO käyttää salattuja ja todennettuja yhteyksiä yhteyden muodostamiseen alustoihin ja järjestelmiin

yleensä käyttämällä suojausominaisuuksia, kuten palomuureja, VPN:itä, todennusmekanismeja jne.

Turvalliset työasemat: SALTO toteuttaa asianmukaisen suojauksen loppukäyttäjän laitteille, kuten edistyneen

haittaohjelmien suojauksen, kiintolevyn salauksen ja asianmukaiset korjaustasot.

Suunniteltu yksityisyys ja turvallisuus: SALTO soveltaa yksityisyyden ja tietoturvan periaatteita ottaessaan käyttöön uutta

järjestelmää tai parantaessaan olemassa olevaa.

Haavoittuvuuden hallinta: SALTO suorittaa tietoturvatarkastuksia säännöllisin väliajoin ja korjaa tunnistetut haavoittuvuudet

pitääkseen alustat turvassa.

Joustavuus: SALTO ottaa käyttöön varmuuskopiointi- ja palautussuunnitelmia epäsuotuisia tilanteita varten.
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Takuu: SALTO tekee säännöllisesti tarkastuksia varmistaakseen turvallisuusperiaatteiden ja -standardien noudattamisen.

Vastuuvapauslauseke:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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