POLÍTICA

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Política de Segurança da Informação da Dock tem como principais diretrizes:

• Garantir a conﬁdencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não-repúdio das
informações da companhia, utilizando controles, processos e tecnologias de segurança
adequados para mitigar e evitar os fatores de riscos;

• Garantir adequações processuais e tecnológicas para atender os requisitos legais referentes
a segurança da informação e privacidade de dados;

• Melhorar continuamente os processos e tecnologias, acompanhando a evolução tecnológica
e os fatores de risco, fazendo com que o ambiente sempre esteja com as proteções adequadas
contra ataques;

• Garantir a gestão de acessos físicos e lógicos de forma que apenas pessoas e sistemas
autorizados tenham acesso às informações, não medindo esforços para a correta proteção dos
dados;

• Conscientizar à todos os colaboradores, parceiros e fornecedores sobre a sensibilidade dos
dados que os mesmos possam vir a manipular. Assim, mantendo a segurança em seu
manuseio, tratamento e compartilhamento;

Este documento possui informações conﬁdenciais e privilegiadas e, desse modo, se destina exclusivamente a empresa destinatária do mesmo, não
podendo ser encaminhado, divulgado ou reproduzido no todo ou em partes, em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, para
quaisquer ﬁnalidades, sem a permissão expressa da Dock Soluções em Meios de Pagamentos S/A. O não cumprimento acarretará em responder aos
sanções legais cabíveis.

• Garantir que a Dock possua um robusto processo de Resposta à Incidentes que deﬁna as ações
necessárias em casos de um incidente de segurança da informação.

• Garantir que todos os colaboradores e prestadores de serviço da Dock sejam conscientizados
e treinados de forma adequada no tema de segurança da informação;

• Garantir que

os colaboradores e prestadores de serviço tenham conhecimento e cumpram as

diretrizes da política de segurança da informação;

• Assegurar que a alta administração esteja sempre comprometida e engajada com as diretrizes
de segurança da informação.

A DOCK reconhece a grande responsabilidade de proteger todos os dados e informações
processadas, independentemente de essas informações pertencerem à Dock, parceiros ou
terceiros. Ao proteger estes dados e informações, é possível garantir a reputação da Dock como
companhia e parceiro de conﬁança, permitindo que a Dock possa crescer em seus aspectos de
negócios e oferecer serviços incríveis e seguros para promover o sucesso de qualquer cliente.

Este documento possui informações conﬁdenciais e privilegiadas e, desse modo, se destina exclusivamente a empresa destinatária do mesmo, não
podendo ser encaminhado, divulgado ou reproduzido no todo ou em partes, em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, para
quaisquer ﬁnalidades, sem a permissão expressa da Dock Soluções em Meios de Pagamentos S/A. O não cumprimento acarretará em responder aos
sanções legais cabíveis.
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